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Întâlnire eveniment a
buciumanilor la Cluj Napoca - marca
„Baia Domnilor”
Prof. Mirela Crâsnic
Asociația

„Baia

Domnilor”

a

organizat la Cluj Napoca, în 25 martie
2017,

la

Muzeul

Transilvaniei,

Etnografic

de

pe

al
Nepoții lui Ovidiu Bârlea, Nicolae

strada

Memorandumului, nr. 21, acolo unde în

Țandrău,Crâsnic Mirela, criticul Mircea

perioada 1893-1894 s-a desfășurat procesul

Popa și Ion Cuceu

memorandiștilor, o reuniune reușită unde

Am ajuns la Cluj cu o zi înaintea

au conferențiat, despre Ovidiu Bârlea și

evenimentului, iar seara, când mi-am

despre buciumani, diverși oameni de

despachetat bagajul, am constatat cu

cultură,

profesori

stupoare că îmi lipsea cătrința de la

universitari. Aș aminti câteva nume de

costumul buciumănesc. Firește că m-au

rezonanță: prof. univ.

Ion Cuceu –

apucat nervii, deoarece din mai multe

directorul Institutului de Arhivă și Folclor

cătrințe pe care le aveam, inexplicabil, nu

al Academiei Române, criticul literar –

am ales nici una. Dimineața l-am sunat pe

–

d-l Țandrău, gândindu-mă că poate o fi

Știință,

având vreuna expusă pe undeva, dar

Mircea

editori,

Popa,

redactorul

scriitori,

Alexandra

Editurii

Casei

Blendea
de

răspunsul a fost negativ.

scriitorii Ioan Bembea și Remus Hădărean,
geologul și scriitorul Aurel Sântimbreanu,

În fine, mătușa mea Ștefania, a

dr. Nicolae Danciu și prof. Doina Blaga –

sunat o prietenă care achiziționase un

nepoții lui Ovidiu Bârlea, Cipriana Peica

costum din Bucium Sat, de la a Găinii, și

Macaveiu – fiica regretatului profesor de

m-am salvat oarecum, căci am împrumutat

limba română din Bucium Șasa, Cornel

cătrința de la costumul ei, o cătrință tare

Napău – primarul comunei Bucium ș.a.

frumoasă, dar am dat la schimb, Elenei

La final, a susținut un program

Crișan, cea care urma să îmbrace costumul

artistic formația de dansuri populare din

buciumănesc, cojocul meu deoarece al ei

Bucium condusă de sufletista Liliana

era prea strâmt, cu toate că strâmt era și

Duna, creatoarea muzeului sătesc din

pentru mine, dar ce mai puteam să zic!
În locul cătrinței pe care Leana ar fi

Bucium Șasa, o persoană pe care eu o

trebuit să o ia, am improvizat o cătrință

apreciez în mod deosebit.
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dintr-un șal de mătase buciumănesc cu

Potrivit lui Mircea Popa, Ion Agârbiceanu

franjuri, șal care ne-a salvat tocmai datorită

este un scriitor mult mai valoros deoarece

faptului că era împodobit cu flori. Acest

prezintă în romanele sale o intrigă mai bine

șal, mare cât un lepedeu, a completat, într-

structurată.

un mod bizar și modernist în același timp,

Locația a fost deosebită, selectă,

ținuta buciumănească a Elenei.

vrednică de centenarul – Ovidiu Bârlea.

Am ajuns cu oarecare întârziere la

După conferință am socializat și ne-am

locul de întrunire deoarece nu mai

delectat, în curtea din spate a muzeului, cu

pridideau să o îmbrace pe Leana, se

plăcinte, cu niște virșli minunați, așa cum

încurcau în sfori, în jupoane și alte

erau pe vremuri și nu prea mai găsești

dedesubturi, așa încât mi-am amintit vorba

astăzi, cu ceapă verde, ridichi, slănină,

Rodicăi Macavei din Bucium Muntari:

brânză și ouă fierte.

„Până se îmbracă o buciumană, bărbatul

Felicitări d-lui Țandrău Nicolae și

aduce un car de fân din țarină!”.

lui Mircea Costinaș, nepotul colonelului
Costinaș, un om care a fost persecutat în
regimul comunist pentru că a condus
armata română pe frontul de răsărit
împotriva

rușilor.

Realizez

că

fără

strădaniile acestor doi oameni, întâlnirea
de față și multe altele asemănătoare nu ar fi
avut loc.
Sala a fost plină, s-a vorbit frumos

Formația Aurarii de la Bucium

despre Ovidiu Bârlea, deși opinia criticului
Mircea Popa, cum că Ovidiu Bârlea nu este
un mare scriitor, dar este în schimb un
important folclorist a deranjat o parte din
auditoriu, afectați au fost mai ales nepoții
folcloristului.
Fiindcă romanele lui Ovidiu Bârlea
sunt

scrise

în

dialectul

din

zona

Buciumului, criticul considera că acesta
este

un

impediment

serios

care

le

împiedică să fie accesibile publicului larg.
3

Întâlnirea buciumanilor s-a produs
într-un moment în care majoritatea satelor

Club de lectură înființat la Liceul

românești sunt amenințate cu dispariția, iar

Tehnologic „Crișan” Crișcior

situația la Bucium este la fel de tragică.

Prof. Mirela Crâsnic

Dacă pentru unele sate nu mai face nimeni
nimic, pot zice că dânșii, prin această

La începutul anului școlar 2016-

asociație, chiar reușesc să dea contur

2017 am pus în practică o idee care a prins

lucrurilor și se străduiesc să conserve ceea

contur în mintea mea pe parcursul vacanței

ce s-a mai păstrat din lumea satului. Abia

de vară. Care era ideea? Dorința de a crea

atunci când satele vor dispărea, vom

un club de lectură, adunând câțiva copii

realiza ce pierdere însemnată de civilizație

mai dezghețați din diferite clase, cu scopul

rurală am suferit. Dacă ne trezim la timp

de a le educa apetitul pentru lectură. Am

mai putem salva zestrea spirituală și

cooptat

istorică pe care poporul român o are.

profesorii: Oros Corina și Benea Daniel,

Trebuie să fim atenți deoarece aceasta,

am scris un proiect, am ales autorii și

odată pierdută, cu mare greutate va fi

cărțile, câte una pentru fiecare lună,

reactivată, dacă va mai fi reactivată!

urmând ca la sfârșitul fiecărei luni să ne

în

echipă

încă

doi

colegi,

adunam toți membrii clubului pentru a
dezbate cartea citită.

Clubul de lectură
Realitatea românească este că, în

Cu Aurel Sântimbreanu
pentru

prezent, nu se mai citește, iar faptul este

perseverență, unii i-ar zice încăpățânare!

aproape o dramă și se observă în

dar ce încăpățânare frumoasă!

vocabularul sărac al tinerilor, un vocabular

Felicitări

d-le

Țandrău

care este îmbrăcat într-un stil baroc de
numeroasele jargoane care urâțesc limba
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română, care este o limbă atât de muzicală!

„Cireșarii” scris de Constantin Chiriță sau

O urâțesc până la sluțire!

„La Medeleni” al lui Ionel Teodoreanu”.

Fără să vreau, din acest punct de

„Istoria literaturii române de la

vedere, sunt nostalgică, mai ales când mă

origini până în prezent” scrisă de George

raportez la perioada comunistă. Atunci se

Călinescu s-a vândut la un preț astronomic

citea cu patos, se editau cărți în tiraje pe

pentru acea vreme – 5.000 de lei și cu toate

care astăzi le-am considera astronomice

acestea tirajul s-a epuizat. La fel de rapid s-

sau cel puțin falimentare pentru un autor,

au vândut cărțile: „Viața lui Mihai

dar cu toate acestea oamenii stăteau la

Eminescu” scrisă de George Călinescu și

coadă ca să-și cumpere cărți, uneori

„Viața lui I. L Caragiale” scrisă de Șerban

acceptau la pachet și câte o carte tehnică

Cioculescu sau romanul „Șteampuri fără

care

apă” scris de Ovidiu Bârlea. Apoi au

nu

se

vindea,

doar

ca

să-și

achiziționeze cărțile dorite. Din acest

circulat

pe

sub

mână,

xeroxate

și

motiv, cumpărătorul accepta compromisul.

multiplicate după cum se putea în acea

Doar cărțile Tovarășului, legate în

vreme, romanele: „1984” a lui George

coperte roșii, păreau că au contract

Orwell și „Cel mai iubit dintre pământeni”

nelimitat semnat cu librăria. Acestea erau

a lui Marin Preda.

cărțile pe care nu le cumpăra nimeni, deși
nu exista nici măcar o carte tipărită la care,
în prefață, referentul să nu facă vreo
trimitere la cărțile Tovarășului.
Fie tineri sau bătrâni, românii
citeau de parcă toți ar fi moștenit vreo genă
a lecturii. și citeau de la clasicii ruși la
clasicii francezi, de la „Fata Morgana” la
„Elevul Dima dintr-a șaptea”, de la cărți de

Cititul era cea mai frumoasă, plină

aventuri la cărți polițiste, de la basme la

de sens și înălțătoare distracție pe care o

mituri. Se citeau cu pasiune cele două

aveau tinerii în perioada comunistă. Am

volume foarte groase ale lui James Clavell

trăit acea perioadă în care citeam pe

– „Shogun”. Femeile se refugiau în

nerăsuflate romane întregi, când citeam

romanele de dragoste românești sau în cele

sub plapumă pentru că mama dorea ca eu

străine, trăindu-și astfel defularea unui

să fiu aptă a doua zi la școală, iar eu nu

mariaj de multe ori anost. Nu era tânăr care

mai aveam răbdare să aștept, eram curioasă

să nu fi citit cele cinci volume ale ciclului

să văd ce se întâmplă cu personajele din
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roman. Așa am citit „Vânătorul de cerbi” a

SERGHI, „CRIMĂ ŞI PEDEAPSĂ” –

lui James Fenimore Cooper. Îmi amintesc

F.M.

că, după ce finalizam de citit o carte,

PRADĂ” – MARIN PREDA , „JURNAL

țineam un fel de doliu care dura măcar o zi,

ÎNSÂNGERAT”-OLIVER LUSTING. În

un relaș pe care mi-l îngăduiam în ideea de

prezent mai sunt de dezbătut doar ultimele

a se așeza puțin sentimentele pe care mi le

două cărți.

Dostoievski,

„VIAŢA

CA

O

trezea cartea respectivă.
Interesant este că în democrație
sunt tot felul de cărți, unele colorate, altele
au subtitlul de bestseller, doar-doar s-or
vinde mai bine, altele sunt într-adevăr cărți
bune, dar cititorii sunt din ce în ce mai
puțini pentru că își irosesc viața folosind în
exces tehnologii moderne de comunicare gen facebook. Când vezi greșelile de

Lavinia Florea

ortografie pe care le comit tinerii astăzi,

Fiecare elev a avut de prezentat

faci, fără să vrei, comparații cu tinerii din

câte o carte care i-a fost hărăzită prin

perioada comunistă care nu făceau astfel

tragere la sorți. Prezentatorii trebuie să

de greșeli și realizezi că omul a involuat.

respecte următoarele cerințe: să prezinte

Dar să revin la Clubul de lectură.

firul epic al romanului, jurații urmărind

Pentru început am ales copiii, iar aceștia au

frumuseţea și corectitudinea prezentării,

fost: Muntean Andrei, Morar Alexandru,

capacitatea de sinteză pe care și-au format-

Popa Bogdan și Spoială Paul – cls. XA,

o elevii; apoi urmează prezentarea unui

Cârstea Cristian și Miclăuş Alexandra din

personaj din roman; interpretarea unei

cls. XI B, Petruț Alina – cls. XI prof.,

secvenţe, având ca punct de plecare un

Florea Lavinia, Mihai Andreea, Josan

fragment din roman; trebuie să analizeze

Adelina şi Josan Alexandra cls. a VIII-a,

mesajul

Pârva Laura – cls. a VII-a.

analizeze

moral/etic
şi

să

al

romanului;

prezinte

să

personajele

Cărțile care au fost dezbătute,

negative şi personajele pozitive din roman,

începând din luna octombrie, au fost:

iar la final, ca o concluzie, să analizeze ce

„MAITREYI”

este demn de învăţat din fiecare roman ca

–

MIRCEA

ELIADE,

morală ce poate fi aplicată în viaţă.

„ION” – LIVIU REBREANU, „CHIRA
ISTRATI,

Ceilalți membri ai clubului vin cu

„PÂNZA DE PĂIANJEN” – CELLA

completări, pun întrebări prezentatorului

CHIRALINA”

–

PANAIT

6

cărții, pun întrebări dacă au nelămuriri,

Proiectul s-a dovedit a fi până la

apoi fiecare prezintă cel puţin cinci cuvinte

urmă un succes, deși, din anumite puncte

noi, care le erau necunoscute înainte de a

de vedere, este sub așteptările mele, dar

citi cartea, apelând în decriptarea lor fie la

deficiențele vin tocmai pentru că acești

dicţionar, fie la Dex online. Pentru a ține

tineri nu au exercițiul cititului, care este în

legătura cu ei am creat un grup pe

fond un exercițiu intelectual.

facebook în care le reamintesc data la care
ne întâlnim și punctajul obținut după
fiecare întâlnire. Am constatat că nici unul
dintre elevi nu dorește să fie pe ultimul loc.

Fetele de gimnaziu s-au dovedit a fi
intuitive, curioase și capabile să realizeze
sinteze orale într-o măsură chiar mai mare
decât colegii lor de liceu. Sper să le
Nu pot însă să nu o amintesc la

folosească în viitor abilitățile obținute în

capitolul atmosferă pe Lavinia Florea, care

urma participării la acest club de lectură, să

ne aduce de fiecare dată ceva dulce: sucuri

le trezească apetitului pentru citit, să

și bomboane care dispar cu rapiditate în

înțeleagă că te poți întruni chiar și pentru a

gura acestor tineri, mai ales că ne întâlnim

discuta o idee, că poți să analizezi o carte

la club după ora 14, iar discuțiile noastre

și după alte standarde decât cele fixate prin

depășesc aproape de fiecare dată ora 16.

intermediul comentariilor literare.
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În 29 mai 2017 s-a desfășurat

timpul, iar dacă voi ați citit și ați dezbătut

ultima întâlnire a membrilor clubului de

niște cărți, scopul meu a fost acela de a vă

lectură și parcă la nici una dintre întâlniri

deschide apetitul spre cultură, de a vă face

nu a fost mai frumos și nu s-a discutat cu

să descoperiți lumea din spatele literelor,

mai mult patos ca astăzi. Poate că acest

lume unde puteți să evadați, căci un om

fapt a fost posibil, grație surorilor Josan:

cult, un viitor erudit, este un om care

Adelina și Alexandra, două fete inteligente

citește foarte multe cărți, nu este omul care

care sper să-și amintească cu plăcere de

vizualizează postările de pe facebook. Cel

noi, peste timp, atunci când ele vor fi de

care citește este spiritual, are puncte de

vârsta noastră, iar noi vom fi deja bătrâni.

sprijin atunci când îi este greu, se poate feri

Îmi doresc ca toți elevii care ați venit la

de stres și depresie,care sunt boli ale

Clubul de lectură să nu uitați că cea mai

secolului XXI.

plăcută, mai utilă și totodată mai puțin

Și acum câteva cuvine despre cei

costisitoare distracție este cititul cărților,

care și-a disputat premiul: Muntean Andrei

deși numărul celor care citesc s-a redus

ai început frumos, dar ți-ai pierdut elanul

mult, situație tragică mai ales în rândul

pe parcurs, din păcate nu ești constant și își

generației tinere. Eu sper însă că o treacă

irosești energia în discuții colaterale, iar

acest trend, așa cum s-a consumat și

din cauza atitudinii distrate pierzi nuanța

generația manelistă, care a ieșit din vizor,

unor cuvinte și mesajul ajunge la tine într-o

iar acum momentul este marcat de

formă

generația facebook-istă, dar sper ca lumea

potențial, dar nu lucrezi cu seriozitate și în

să se așeze în sensul valorilor tradiționale

loc să aduni tot ceea ce-ți este necesar, ca

românești pline de sevă și sens.

să crești intelectual, tu din păcate risipești.

distorsionată.

Păcat,

căci

ai

Nu cred că faci bine!
Surorile Josan am crezut că veți
câștiga, la un moment dat concurența era
între voi și Muntean, dar faptul că ați ales
să mergeți pe deal într-o zi sau ați plecat
într-o alta după vreo 30 de minute v-a
costat puncte, dar acum asta este!
Lavinia Florea își mulțumim pentru
Recunosc că uneori la club mi-aș fi

dulciuri, pentru atmosferă, pentru emoțiile

dorit să fie altfel, dar acum, la ora

tale cu care ne-ai colorat fiecare întâlnire,

bilanțului, pot să spun că nu ne-am pierdut

deși nu ai fost întotdeauna constantă,
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apreciez că nu ai lipsit niciodată. Să știi că

Vă mulțumesc tuturor pentru că și

este important să fii constantă în viață, pe

noi, dascălii, am învățat de la voi, mai ales

această bază se configurează caracterul

la capitolul relaționare.

unui om. Să citești! Îți doresc să descoperi

Așadar câștigătorul clubului de

gustul deosebit al cititului și ar fi un mare

lectură este: PÂRVA DIANA LAURA.

câștig deoarece ai spirit critic și dispui de

Locurile la sfârșitul unui an de cub

emoție suficientă pentru a rezona cu

de lectură sunt ocupate după cum urmează:

diferite personaje și situații.
1. Pârva Diana Laura – 1048 p
2. Florea Lavinia - 1013 p
3. Josan Alexandra – 988 p
4. Josan Adelina - 940 p
5. Muntean Andrei – 811,5 p
6. Popa Bogdan – 423 p
7. Spoială Paul - 347 p
8. Miclăuș Alexandra – 246 p
Laura Pârva nu ai strălucit de la

9. Petruț Alina – 166 p

început, însă am constatat că, dacă erai

10. Morar Alexandru – 130 p

întrebată, aveai răspuns, dar te-ai mobilizat
fantastic spre final, câștigând concursul
într-un mod surprinzător pentru mine. Dar,
recunosc, ai o calitate deosebită: ești

Rămas bun Letiției Pleșa – creatoarea

ambițioasă și inteligentă. Ai o forță

muzeului etnografic din Crișcior

grozavă de a te mobiliza pentru a câștiga,

Prof. Mirela Crâsnic

ești organizată și logică, calități care te vor

Acum câteva săptămâni, doamna

ajuta în viață, dacă perseverezi.

Letiția Pleșa ne-a părăsit, a plecat discret,
așa cum era și dânsa ca persoană.
Convenisem să ne întâlnim și să stăm de
vorbă, dar întâlnirea nu a mai avut loc, eu
fiind mereu în criză de timp, dânsa fiind
bolnavă,

așa

încât

ne-am

trezit

că

nemilosul timp ne jucat amândoura o festă.
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Obiectele au fost expuse la școală, copiii
fiind implicați în colecționarea acestor
obiecte aduse din gospodăria părinților sau
a rudelor apropiate. Proiectul s-a numit:
Căutătorii de comori. Dar pentru că
obiectele care au fost adunate pentru o
expoziție la școală erau totuși numeroase,
Letiția Pleșa a închiriat o casă bătrânească

Letiția Pleșa s-a născut în Crișcior

unde a depozitat tot ceea ce adunase în acei

și a fost o femeie micuță, firavă, cu ochii

ani, punând bazele unui muzeu. Când a

de un albastru nevinovat. Era o persoană

plecat la Deva muzeul a rămas, dar nimeni

caldă și bine intenționată, dar nu știu câți

nu s-a învrednicit să-l îngrijească cu suflet,

au apreciat-o așa cum ar fi meritat, căci

așa încât, după ce proprietarii au demolat

doamna cu muzeul, așa cum era numită, în

casa, o parte a exponatelor au fost

viziunea majorității era acolo și era normal

împrăștiate prin diverse case sau au fost

să se ocupe de muzeu.

duse la Primărie, în timp ce altele s-au
deteriorat.

După mai bine de trei decenii de

După ce s-a pensionat, Letiția Pleșa

activitate la catedră, majoritatea timpului

s-a reîntors la Crișcior și a căutat să vadă

petrecându-l în Crișcior, și doar ultimii 12

unde sunt obiectele adunate de dânsa pe

ani a profesat ca învățătoare la Șoimuș,

parcursul câtorva decenii. A luat decizia

Letiția Pleșa a avut o idee inspirată: a creat

să-și reîntregească colecția de obiecte

un muzeu sătesc, într-o perioadă când

populare, mai ales că obiectele începuseră

obiectele se mai găseau prin gospodării, și

să dispară, într-o proporție destul de mare,

care

m-a

impresionat

exponatelor, atunci

prin

când i-am

bogăția

chiar și din gospodăriile oamenilor, fiind

trecut

înlocuite cu obiecte moderne. A cumpărat
o casă tradițională din chirpici, cu un

pragul.
Letiția Pleșa începe să adune

coridor descoperit și cu podea din pământ

obiecte cu valoare etnografică prin 1970.

bătătorit, presărat cu nisip. În această casă
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cu trei încăperi a început să-și încropească

Știindu-se

bolnavă,

femeia

se

gândea adesea ce se va întâmpla cu muzeul

muzeul.
În cele trei camere ale casei au fost

ei și am văzut-o îngrijorată. Casa necesita

aranjate obiectele printre care aș enumera

reparații, vizitatorii nu se înghesuiau, deși

câteva: costume populare din zonă, atât

niciodată nu se percepea taxă pentru

femeiesc cât și bărbătesc, războiul de țesut,

vizitare. Motivul pentru care vizitatorii

fotografii vechi, expoziție de farfurii

erau rari? N-aș putea să spun exact: lipsă

pictate cu motive florale și ulcioare

de timp, indolență, lipsă de educație,

(spunea că farfuriile le-a obținut la schimb,

nepăsare

unele dintre ele fiind transformate în blide

populare, căci la Mall oameni se duc de

din care mâncau găinile, câinii sau pisicile,

mult mai multe ori.

față

de

valorile

civilizației

așa că proprietarii au primit în schimbul lor

În ianuarie 2010, Letiția Pleșa,

farfurii noi pe care ea le-a cumpărat din

femeia care s-a străduit și a dat localității

magazin).

un muzeu al civilizației populare, și nu e

Muzeul are diverse obiecte, care au

puțin lucru, folosindu-și în acest sens toată

fost depozitate, încercându-se o grupare a

priceperea și uneori chiar salariul pentru

lor pe meserii: mineritul fiind ocupația de

achiziționarea obiectelor, a fost apreciată și

bază a zonei în trecut, agricultură, etc. Se

i s-a adus un omagiu în cadrul campaniei

pot vedea: șterțuri, lămpi de carbid, un

„Premianți fără premii” din 16 ianuarie

șaitroc, trocuri și linguri de lemn, țesături,

2016. A fost prezentă la ora 11, la Deva, în

fețe de masă, ștergare, un plug de lemn cu

fața Casei de Cultură și s-a vorbit atunci

brăzdar de lemn – piesă valoroasă și unicat

despre dânsa ca despre un om special.

al muzeului, obiecte de mobilier specifice

Iubindu-și satul, Letiția Pleșa a

caselor țărănești, ladă de zestre, perne cu

scris despre el, și aș spune că dragostea sa

fețe ornamentale, radiouri, lămpi de mai

față de rădăcinile acestui popor, care

multe modele, cu abajur, cu oglindă. Pot

începe încet-încet să se alieneze, au

spune că atunci când am vizitat muzeul din

determinat-o să ne dăruiască un muzeu

Crișcior am constatat că avea obiecte mai

unic în felul său, care trebuie păstrat cu

numeroase și mai diverse decât muzeul

toate obiectele pe care le are și care ar

etnografic din Brad. În curte erau câteva

trebui să-i poarte numele, ca o recompensă

vagonete amplasate pe o șină de lemn, iar

târzie față de cea care l-a creat.

Letiția Pleșa se gândea să ridice deasupra
lor un acoperiș.
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Studiu etnografic – Băbăluda - un obicei

vreme, deoarece şi satul Buru se confruntă

păgân la Buru, în județul Cluj

cu aceeaşi problemă, comună celorlalte
sate românești: depopularea şi îmbătrânirea

de Petruț Andrei Flavius
Gândindu-mă să scriu un articol cu

populației.

tematică etnografică, acum că sunt student

Obiceiul se desfăşoară în ziua de

la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj,

Sf. Gheorghe - 23 aprilie - sau în duminica

secția Etnografie, dar și din dorinţa de a

cea mai apropiată de această sărbătoare2.

păstra la fel de vii legăturile cu Bradul și

Pentru a fi pus „în scenă” este nevoie de 6

cu Liceul Tehnologic „Crișan” Crișcior,

actanţi,

locul în care am fost patru ani elev, am

însurătoare. Personajele principale sunt:

decis, întâlnindu-mă cu doamna profesoară

Băbăluda, Măriuţa, dobaşul de dimineaţă şi

Mirela Crâsnic, să scriu despre Băbălude.

dobaşul de după-masă şi doi soldaţi.

feciori

care

sunt

gata

de

Nu știu dacă ați auzit despre

Actanţii se întâlnesc prima dată –

Băbăludă, dar acesta este un obicei păgân

vinerea -, şi merg după scoarţă de cireş.

păstrat încă de pe vremea stăpânirii romane

Alături de ei pot merge şi copiii mai mici

în Dacia! Un obicei care a continuat să fie

din sat, care trebuie să înveţe toate etapele

practicat

creştinarea

pregătirii obiceiului în speranţa că îl vor

locuitorilor acestui ţinut, și se mai practică

perpetua. Ajunși în pădure se decupează de

și în zilele noastre, dar fără anvergura de

pe trunchiul unor cireși două bucăţi de

altădată. Primul contact cu acest obicei l-

scoarţă: una mai mare, pentru pieptar, şi

am avut la cursul de Etnobotanică de la

una mai mică, pentru coif. Bucățile de

facultate şi recunosc că am fost surprins de

scoarță sunt coborâte în sat şi puse în albia

trăinicia lui, fapt care m-a determinat să

unui pârâu pentru a se înmuia, ca mai apoi

merg în satul Buru și să fac o cercetare pe

să poată fi prelucrate.

chiar

şi

după

Cea de-a doua întâlnire a actanților

teren.
Am constatat că obiceiul Băbăludei
era

cândva

destul

de

răspândit

are loc a doua zi – sâmbăta -, când aceștia

în

pleacă după frunză. Cu acest prilej se taie

Transilvania, ajungând pe punctul de a

mesteceni tineri, adică cei mai înfrunziți şi

dispărea abia la începutul anilor ’90, fiind
săteni de frumuseţea, unicitatea şi importanţa
obiceiului, arătându-le totodată că prin acesta îşi
pot promova satul.
2
Tinerii actanţii și familiile acestora sunt plecați la
muncă în orașele: Turda, Cluj-Napoca etc., în sat
rămânând în timpul săptămânii doar persoane
vârstnice. Aşa, s-a luat hotărârea ca obiceiul să fie
ţinut la sfârşit de săptămână, când programul este
mai lejer, iar cei plecaţi se pot întoarce în sat.

practicat ca o marcă identitară doar în satul
Buru,1 însă, rămâne de văzut pentru câtă

1

Buru, comuna Iara, judeţul Cluj. Locuitorii acestui
sat au găzduit mai multe cercetări de teren care
vizau obiceiul. Astfel, cercetătorii i-au convins pe
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cu mai multe vreascuri, iar crengile se
încarcă într-o căruţă care este dusă sus, în
Piatră”3, acolo unde va avea loc pregătirea
costumelor şi de unde se pleacă „la udat”.
În tot acest timp, începând de vineri, unul
dintre feciori sună dintr-o goarnă pentru a
se auzi în sat că obiceiul se pregăteşte. Tot
în această zi se pregăteşte un fel de vopsea
Întreg „costumul” Măriuţei este

cu care se vor murdări tot participanţii la
din

compus din crengi înfrunzite de mesteacăn,

unsoare de porc amestecată cu funingine

legate cu sârmă, la fel şi „fusta” Băbăludei.

cernută.

Iar locul unde se costumează este ascuns

obicei.

„Vopseaua”

se

compune

dis-de-dimineaţă,

privirilor sătenilor, fiind un loc izolat, spre

„dobaşul de dimineaţă” urcă în Piatră, unde

care există o singură cale de acces,

se costumează şi se machiază. Costumul

interzisă mai ales persoanelor de sex

este compus dintr-o salopetă strânsă într-o

feminin,

centură, iar faţa şi mâinile şi le ascunde sub

participanţilor

un strat de unsoare de porc şi multă

străduindu-se, pe cât posibil, să nu fie

funingine. Misiunea acestuia este de a

recunoscuţi.

Duminica,

anunţa prin sunetul trompetei şi prin

căci

identitatea
este

Personajele

reală

ascunsă,

a

aceștia

principale

sunt

alergarea sa prin sat că urmează să vină

Măriuţa şi Băbăluda - și au fiecare câte un

Băbăluda. Din Piatră îşi fac apariţia şi

măturoi

ceilalţi participanţi, împreună cu câţiva

mesteacăn.

bătrâni care îi ajută să-şi confecţioneze

masculină, are un falus sub fustă, sculptat

veşmintele.

din lemn de arin şi legat printr-un sistem

confecţionat
Băbăluda,

din

crengi

fiind

de

partea

de frânghii care, atunci când mâinile sunt
ridicate, iese de sub fustă. Soldaţii sunt
îmbrăcaţi în salopete4, având fiecare câte o
puşcă de lemn, iar în mână un borcan cu
unsoare de porc amestecată cu funingine.
3

În Piatră este un toponim local, care descrie un
deal deasupra satului, situat la mică distanţă, unde
bătrâni satului spun că a fost cândva drumul roman.
Cert e că drumul urcă destul de abrupt, la baza unei
stânci care se continuă în partea stângă ca un perete,
locul fiind situat pe malul drept al Arieşului, în
direcţia sa de curgere.

4

Salopetele sunt preferate deoarece nu sunt
costisitoare, sunt uşor de îmbrăcat şi rezistente,
fiind refolosite în fiecare an.
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Apropiindu-se ora plecării spre sat5,
dobaşul de dimineaţă revine în Piatră,
cedează hainele dobaşului de după-masă, şi
îşi ia în primire noul rol, acela de „iapă”6.
Dobaşul de după-amiază are ca semn
distinct: un cerc de tablă prins de curea, în

În ultimii ani s-a introdus un

faţă, simbolizând toba7, iar după gât are un

element

şarpe mort cu care sperie fetele şi firește

le că în schimb vor vedea ceva frumos.

cu funingine, mătură la poarta sătenilor

Dacă aceștia acceptă, se mătură în faţa

pentru a primi bani sau ouă şi udă fetele.

maşinii, iar Băbăluda le arată ... falusul8.

Aici, soldaţii au un rol important, acela de

Acum, probabil vă întrebaţi de ce

a prinde fetele şi de a le aduce băbăluzilor,

se întâmplă toate acestea, ce rol au?

deoarece aceştia nu pot alerga pe distanţe

Răspunsul e simplu: Sfântul Gheorghe –

mari. Rolul dobaşului este acela de

Sîngeorz – este considerat ca fiind

iscoadă: el merge înainte, vede unde sunt

începutul primăverii, când toată natura

ascunse fetele şi le fugăreşte, aducându-le
sau

le

structura

maşinile şi cer bani șoferilor, promițându-

mânjesc fiecare persoană întâlnită pe uliţă

băbăluzilor

în

în drumul principal – DN 75 – unde opresc

Odată coborâţi în sat, actanții

faţa

modernitate

obiceiului: vămuitul maşinilor. Actanții ies

are la el nelipsita vopsea.

în

de

renaşte, pădurile înfrunzesc, iar pământul e

denunţă

gata pentru însămânţare. De aici se pleacă

soldaților. Fetele, odată prinse, sunt duse la

şi în confecţionarea costumelor din crengi

pârăul ce trece prin sat şi sunt udate din

şi scoarţă de copac, şi putem continua până

cap până-n picioare, ba chiar sunt culcate

la a crede că funinginea şi unsoarea de

în apă. Dacă pârâul este prea departe, se

porc este ultima fază a vieţi, moartea, dar o

găsesc alternative, vălăul pentru vite fiind

moarte care contribuie cumva la viaţa ce

una dintre opțiuni.

tocmai reîncepe. Putem face aşadar, o
paralelă între fertilitatea pământului şi

5

Nu există o oră fixă când se pleacă „la udat”,
aceasta depinde de ritmul în care sunt confecţionate
hainele, dar nu trebuie să treacă de ora 13. Aceasta
oră a rămas de referinţă încă din perioada când
circula mocăniţa, iar ora 13 era orala care trenul
ajungea în halta Buru.
6
Iapă – cărăuş. Actanţii sunt răsplătiţi cu bani, dar
şi cu ouă din care se face o omletă la final.
7
De unde vine şi numele de „dobaş”. Cu ani în
urmă nu se suna cu trompeta, ci cu buciumul, iar
prin sat se bătea toba. Acum, ca o notă mai
modernă se foloseşte floiericea de plastic.

fertilitatea femeii, ambele fiind creatoare
de viață, iar apa este elementul principal
care face ca pământul să rodească. Legat
de partea feminină, se crede că fetele udate
8

Desigur, în toată agitaţia creată, există printre cei
care plătesc pentru acest „serviciu” şi care văd
falusul și mulți oameni nedumeriţi.
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la Sîngeorz se vor mărita în acel an şi vor

cu vederea.

fi fertile ca şi pământul9, dând naştere unor
prunci sănătoşi şi frumoşi.
Dar să revenim puţin asupra unor
aspecte, în primul rând măștile. Acestea au
rolul de a ascunde adevărata identitate a
actanţilor şi de a-i proteja. Totodată, acest
atu

are

şi

încurajează

un

mai

prea

neplăcut,
un

Desigur, influența modernităţii se

băbăluzi

resimte. Dacă până acum nici unul dintre

comportându-se în acea zi ca și cum li se

actanţi nu îşi dezvăluia identitatea, ba din

cuvine totul, ca și cum ei sunt stăpânii

contră încerca să o ţină secretă, acum

întregului sat şi nimeni nu trebuie să le stea

măştile pot fi înlăturate cu uşurinţă şi fără

în cale. Acest comportament se revarsă

restricţii. Acest gest se întâmplă mai ales în

asupra „victimelor”, care sunt bruscate,

cazul Măriuţei, care trebuie să ţină pe cap -

împinse cu forţa în apă şi nu o dată se

să vadă şi să respire! - un coif confecţionat

întâmplă ca ori „victima”, ori „agresorul”

din scoarţă de cireş, care nu e tocmai

să se lovească. Cu toate acestea, fetele nu

comod. Cât despre udatul fetelor, acestea

se sustrag de la perpetuarea acestui obicei

nu mai deţin monopolul, în situaţia în care

deoarece se consideră că este o ruşine să

satul este îmbătrânit şi depopulat, pot fi

nu fii udată, în mentalitatea satului

udați copiii, ba chiar și băieţii. Bineînţeles

traducându-se astfel: fie că nu eşti o fată

că fetele sunt în continuare vizate, dar

frumoasă, fie că nu ai un drăguţ şi deci

pentru distracţie sunt „vânaţi” şi băieţii,

exista posibilitatea ca acea fată să rămână

printre ei numărându-se chiar cei care au

fată bătrână. Acum, desigur, şi fetele

ajutat la pregătirea obiceiului.

comportament

mult

efect

agresiv,

mult

provoacă băbăluzii şi din acest motiv se

După cum spuneam la început,

aleg cu mai mult decât o baie zdravănă.

acesta este un obicei păgân, care a

Revenind asupra aspectului de agresivitate

supravieţuit ca multe altele10 într-o lume

constatăm că nimeni nu se supără, că nu

creştină. Actanţii nu aveau voie în incinta

există certuri ulterioare, totul fiind trecut

bisericii o perioadă de timp, iar această
interdicție s-a păstrat.

9

Ca o confirmare a acestei credinţe, o colegă care a
participat la acest obicei ca cercetătoare a fost
udată, iar la ieşirea din apă a zis: „No, anul ăsta mă
mărit!” iar în apropierea sărbătorulor de iarnă a fost
cerută în căsătorie chiar de unul dintre băbăluzi.

10

Putem da exemplul dansului oltenesc Căluşarul,
colindului cu Capra, Ursul, sărbătoarea Sânzienelor
ş.a.m.d.
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O ultimă întrebare care s-ar pune

A fost redactată o lucrare, a fost scris un

este următoarea: oare fetele nu răcesc fiind

scenariu, pigmentat cu cântec și dans la

udate cu apa din pârâu în mijlocul

final,

primăverii? Răspunsul este categoric NU!

parcursul mai multor săptămâni, iar în luna

Nimeni nu îşi aminteşte să fie vreo fată

martie ne-am prezentat la concurs.

proiectul

fiind

definitivat

pe

răcită, ba din contră s-a constatat că erau
mai vioaie.
Premiul III la faza județeană a
concursului Cultură și civilizație în
România
Prof. Mirela Crâsnic
În data de 23 martie 2017 echipajul
Liceului Tehnologic „Crișan” Crișcior

Elevii au fost buni, iar nivelul

format din elevii: Josan Alexandra, Popa

concursului a fost mult mai ridicat decât

Bogdan și Spoială Paul (X A), coordonați

anul trecut. Din nefericire, deși ne doream

de profesorii: Crâsnic Mirela, Oros Corina,

să ajungem la faza națională care, anul

Benea Daniel C-tin și studentul Petruț

acesta, s-a ținut în județul Vâlcea, am fost

Andrei Flavius au participat la Deva, la

depășiți de echipajele de la Emanuil Gojdu

faza județeană a concursului Cultură și

– Hunedoara, care au prezentat un obicei

Civilizație în România, unde au obținut

legat de mulsul oilor și de echipajul de la

premiul al III-lea.

liceul Dragomir Hurmuzescu - Deva care a
avut un obicei legat de descântecele de

Obiceiul prezentat a fost cules din

Sânziene.

satul Buru, județul Cluj și se leagă de un
obicei de primăvară care-și are originile în
lumea romană.

Cu toate că obiceiul nostru a fost
complex, cu film, costume originale, nu am
16

reușit să depășim prin punctajul acordat de

pericol de dispariție.

juriu cele două echipaje menționate mai
sus.

A fost însă o experiență aparte
pentru elevii noștri, care au abținut un

Reflecțiile unei tinere cititoare – Laura

rezultat meritoriu, deși au venit dezamăgiți

Diana Pârva, clasa a VII-a de la Liceul

de la acest concurs, însă au participat într-

Tehnologic „Crișan” Crișcior

un concurs cu miză, singurul dintre ei care
a mai participat la concursul acesta și anul
trecut fiind Popa Bogdan.

Pentru mine clubul de lectură a fost
o experienţă deosebită. Chiar dacă și
înainte îmi plăcea să citesc, acest proiect

Obiceiul a fost prezentat elevilor la școală,

m-a făcut să conştientizez şi mai mult

s-a scris un articol în ziarul local Zarandul,

importanţa cititului în dezvoltarea si

iar eu intenționez ca în viitor toate aceste

întreaga noastră viaţă. La clubul de lectură

obiceiuri să fie adunate într-o carte și să fie

am aflat lucruri noi despre istorie, scriitori

prezentate publicului larg, conservându-le

și nu numai, deoarece la finalul fiecărei

cu această ocazie deoarece majoritatea sunt

întâlniri

obiceiuri pe cale de dispariție, într-o lume

extrăgeam

din

cartea

citită

lucrurile învăţate din ea, care sper că ne

rurală aflată în transformare sau chiar în

vor ajuta mai târziu în viaţă.
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Fiind un grup nou constituit, am

Pot spune că este un muzeu occidental,

cunoscut persoane noi, viitori prieteni. Am

arată grozav! Are obiecte de tezaur, obiecte

învăţat să îmi expun ideile și părerile în

dacice, medievale, de epocă modernă.

ciuda timidităţii mele. Şi, nu în ultimul
rând, a fost o şansă să mă autodepăşesc, să
încerc să fac mai multe, atunci când este
posibil şi să muncesc chiar dacă dau de
greu.
Cu siguranţă că îmi va fi dor de
clubul de lectură și nu voi uita această
experiență niciodată!
Am văzut celebrii cosoni, denarii
romani, obiecte de podoabă. Este clar un
muzeu de tip occidental, care combină
exponatele de științele naturii cu cele de
istoire, carte veche, icoane pe sticlă, eu zic
că merită văzut!

Pârva Diana Laura

Și la castelul de la Hunedoara s-au
făcut

schimbări

majore,

am

fost

impresionată, lucrurile se mișcă așadar în

Săptămâna Altfel

direcția

bună.

Dacă

oamenii

sunt

profesioniști, cu siguranță fac treabă, dacă

Prof. Mirela Crâsnic

sunt incompetenți stau și își iau doar
În Săptămâna Altfel am vizitat

salariul,

asta

este

concluzia

mea!

muzeul de istorie Curia Magna din Deva și

Cetatea Devei arată grozav, s-a făcut

am rămas surprinsă de modul în care arată.

consolidarea ei, iar telecabina dă viață
18

cetății! Cred însă că cireașa de pe tort a

elevii

în excursie tematică la Rovina-

fost Curia Magna, unde am avut parte și de

Bucureșci și Curechiu. A fost o ieșire

un ghid excelent!

fructuoasă, căci am redescoperit civilizația
sătească, într-un moment în care satele
românești trec printr-un amplu proces de
transformare, aș putea spune chiar de
disoluție.
Am fost impresionată de biserica
din Rovina, o bijuterie de arhitectură
românească

veche

pe

care

nu

o

recondiționează nimeni și care s-a curbat
pe alocuri, iar epitropul ne spunea că
atunci când se trage clopotul turla se
deplasează circa 1 m. Din păcate nu este
nimeni interesat de recondiționarea ei, care
ar costa cam un miliard, deși se construiesc
mai mereu biserici noi. Cred că, inclusiv,
oamenii bisericii ar trebui să intervină, știm
doar că biserica este totuși o forță
instituțională, și cred că ar trebui, în acest
moment în care ne aflăm, să recondiționeze
mai întâi aceste biserici - valoroase
monumente

arhitectonice,

apoi

să

construiască altele. Chiar aș considera-o un
exemplu de bun simț.

Bisericile vechi de lemn de la Rovina și
Curechiu
Tot în Săptămâna Altfel am fost cu
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masa din altar este o piatră dintr-un templu
păgân roman, adusă de la Germisara.

Ne-am

întâlni

la

Rovina

cu

Preotul Virgil Opriș

părintele Gilu, un dedicat al meseriei de
preot. Am vizitat și biserica din Bucureșci,
dar nu m-a impresionat la fel de mult cum
mă impresionează de fiecare dată micuțele
și elegantele biserici de lemn.

Am fost tare impresionată când am văzut
obiecte lucrate de mâna unor buciumani și
de dragostea și patosul cu care ne-a vorbit
epitropul Tudoran Viorel, rudă prin alianță
Biserica din Curechiu

cu un alt om de har de la Bucium, preotul
rămas

Marta Vasile, iar acest om, timp de două

impresionată de valoroasa biserică de

decenii, a adunat obiectele pe care sătenii

lemn, de obiectele sculptate în lemn, de

nu le mai prețuiau și a realizat un muzeu

icoanele pe sticlă, de întreg ambientul care

sătesc fabulos, divers și variat, care este

este deosebit. Piatra de altar ce susține

amplasat într-o sală a școlii din Curechiu,

La

Curechiu

am
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școală care mai are doar câțiva copii, atât
cât să-i numeri pe degetele de la o mână.
Poate nu ar strica ca d-l primar să-l ajute pe
acest om și să-i cumpere niște jaluzele,
căci lumina puternică a soarelui reflectată
chiar

și

din

pereți

îi

decolorează

exponatele.
Și mă gândesc că, dacă România
asta nu se prăbușește este pentru că prin
locuri neștiute există asemenea oameni
care prin truda lor mențin un echilibru, iar
Dumnezeu se mai îndură și ne îngăduie,
căci undeva totuși este o sămânță de BINE!
Epitropul Tudoran Viorel din Curechiu
Am constatat că pot exista lângă
noi lucruri fabuloase, în timp ce căutăm cu
osârdie în altă parte. Mi-a plăcut acest om
pentru modestia lui, pentru multitudinea de
informații pe care le deține, și are tot
respectul meu deoarece iubindu-și satul
demonstrează că este un bun român.
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Operele cronicarilor moldoveni în activităţi/metode bazate pe teoria inteligenţelor
multiple
Studierea operelor cronicarilor este necesară deoarece în ele găsim cele dintâi forme
ale literaturii române originale prin prezența unor procedee ale prozei artistice: narațiunea,
caracterizarea, portretul, descrierea, dialogul, figurile de stil. Cronicarii nu au lăsat urmașilor
doar o imagine a trecutului, câteva forme esențiale ale expresiei literare sau un număr de idei
generale asupra ființei noastre naționale, ci și o anumită înțelegere a scopului creației literare
ca act de responsabilitate pus în slujba binelui, frumosului, adevărului, „că scrisoarea este un
lucru vecinicu” cum spune Miron Costin, dar și în slujba urmașilor pentru ca să se
„îndireptéze”, după dorința lui Grigore Ureche.
Iată că efortul cronicarilor nu a fost în zadar și dorința lui Ureche de a educa urmașii sa împlinit. Cronicile lor se studiază azi în școli și ne sunt „de învățătură”. Din ele învățăm noi
dascălii și îi învățăm pe elevi. Operele lor prezintă valențe educative intrinseci și extrinseci,
trebuie doar ca noi, dascălii, să deschidem ochii minții elevilor noștri asupra acestora.
Poate că dintre toate disciplinele, limba şi literatura română se poate plia cel mai bine
în punerea în practică teoriei inteligenţelor multiple. Atâta vreme cât la ora de limba şi
literatura română

se folosesc metode interactive, e posibilă şi activarea inteligenţelor

multiple.
Există o interacţiune între inteligenţele multiple, activităţile pe care le preferă elevul,
modul în care îi place să le realizeze şi metodele care pot fi folosite în funcţie de acestea. În
continuare se exemplifică câteva activităţi bazate pe inteligenţele multiple care pot fi aplicate
pe textele cronicarilor.
3.1 Inteligenţa lingvistică


Verbe definitorii: a citi, a scrie, a povesti, a memora, a convinge, a gândi în cuvinte.



Activităţi preferate: realizare de compuneri, poezii, eseuri, reportaje, recenzii,
interviuri, anchete, rezumate, ghicitori.



Sarcini posibile: redactează o compunere cu temă la alegere, creează o poveste folosind
cuvintele date, scrie continuarea unei povestiri, explică unui coleg un noţiune învăţată
la lecţie.

Exemple:
1.Se dă textul : „Dumnezeu cel direptu, acela ce cerată nedireptatea şi înalţă direptatea, cu
câtă certare pedepseşte pre ceia ce calcă jurământul. Că acesta Olbrihtu nu spre păgâni, ci
spre creştini vrea să facă războiul, nu da ajutoriu celuia ce nu avea odihnă de turci, ci vrea
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să slăbească pre acela ce să lupta cu vrăjmaşii creştinilor, pre carile trebuia cu toţii să-l
ajutorească. Ci Dimnezeu la atâta lipsă şi nevoie, îl adusése pre acela ce mergea cu atâta
hvală să stropşească ţara şi să o supuie, care întăi nici taina sa nu vrea să spuie nimăruia,
ci scosése cuvântu că mérge să ia Chiliia şi şi Cetatea Albă şi încă adăogea de zicea că de
ar şti haina sa dipre dânsul gândul lui, o ar arunca în foc. Apoi nici ai săi nu-l băga în
samă, ci era în zavistiia celor de casă şi de batjocura tuturora şi în toate chipurile îl huliia,
aşa şi cinstea din zi în zi micşorându-să, de inimă rea, puţin de n-au murit”11.
Cerinţă: Transcrieţi textul, folosind un dicţionar, adaptându-l la forma limbii române
actuale.
2. Se dă textul: „ A lumii cânt cu jale cumplită viiaţa,/Cu griji şi primejdii, cum este şi aţa/
Prea supţire şi-n scurtă vreme trăitoare/O, lume hicleană, lume înşelătoare,/Trec zilele ca
umbra, ca umbra de vară;/ Céle ce trec nu mai vin, nici să-ntorcu iară”12.
Cerinţă: Identificaţi în text trei figuri de stil diferite şi explicaţi înţelesul lor colegilor voştri.
3. Se dă textul:
„Iară Miron logofătul au răspunsu: «ori să fie voia mării-tale, ori să nu fie, noi nu ne
vom lăsa casăli să le ia tătarâi». Şi s-au închinat şi i-au dzis: «Să fii măriia-ta sănătos», şi au
ieşit afară. Şi aşea toţi boiarii şi căpitanii au purces, cela după acela, pre rând a să închina,
şi a eşi afară. Şi cum au eşit afară, au început a încaleca pre cai şi au purces cu toţii în
gios”13. Aceste cuvinte sunt spuse de către Miron Costin către Petriceicu-vodă, care aştepta pe
leşi (polonezi) să vină să-l ajute să ia tronul Moldovei. Domnitorul nu îndrăzneşte să meargă
la turci să ceară tronul aşa cum făcuse Grigorie-vodă. Cerinţă: Continuaţi cronica, în 10-15
rânduri, încercând să păstraţi stilul cronicarului şi povestind ce vă imaginaţi că s-ar fi
putut întâmpla mai departe.
3.2 Inteligenţa logico-matematică


Verbe definitorii: a rezolva probleme rapid, a argumenta logic, a gândi abstract, a
analiza critic.



Activităţi preferate: să experimenteze, să rezolve probleme, să folosească numerele şi
formulele.



Sarcini posibile: alcătuieşte hărţi conceptuale, analizează asemănările/deosebirile dintre
texte/personaje, extrage ideile principale, clasifică operele/textele după o temă dată.

11

G. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 114
M. Costin, Opere, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 320
13
I. Neculce, Opere, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 233
12
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Exemplu:
1. Se dă textul: „Cum vedem neamul nemţescŭ suptŭ acéste numere: întăi şi mai alesşi mai
de cinste: alamani şi aşa le zic istoriile céle vechi şi turcii; al doilea nume: gherman, adecă
«doi fraţi», latinéşte ghermanus; o seamă de istorici le zicŭ tevtones, di pri capul lor Tevton;
leşii, ,moscalii, noi zicem némţi. Mai apoi alte numere despărţite ca crăngile dintr-un
copaciŭ: şvedzii, danii, franţozii, saxonii, belghii, batavii şi alte ţări mai mărunte, totŭdin
rădăcina cea véchie a alamanilor || crăngi şi părţi sântu.
Aşa hişpanii; ibării, ţiltiberii, portugalii, iar tot de un neam sântŭ. Turci, de pre locul
lor, Turhistan, de pe capul lor ce dintăi Osmangic: otomani, osmanlâi. Moscalii, rusii,
bolgarii, sârbii, harvaţii, slovaţii, bohemii, raţii, polaţii totŭ de un neam slovenescŭ sântŭ,
fără alte numere ce sântŭ la streini. Că întăi acestui neam grecii le-au zis savromatis, de pe
ochii mierăi şi albeneţi, adică ochi de şopârlă. Tătarii, tartari, de pe apa Tartara, schitii de
pe sălbăticie, nohai. Aşa toate neamurile suptŭ multe numere toate

sântŭ. Ungurii:

huni,magiari,, ugrii, iar sasii: dachii, saţii, goţii, masaghetii. Şi acéstea nu toate numerile,
numai unile dintr-însele ţi le-am însemnatŭ, pentru înţelesul numerilor mai lesne neamului şi
acestor ţări, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti şi românilor din Ardeal. Aşa şi neamul acesta, de
carele scriem, al ţărâlor acestora, numele vechiŭ şi mai direptŭ ieste rumân, adică râmlean,
de la Roma”14.
Cerinţă: Alcătuiţi harta conceptuală a textului prin care să explicaţi legăturile existente
între neamurile şi numele din text.
Harta conceptuală: În ceea ce priveşte hărţile conceptuale putem spune că acest concept a
fost descris pentru dată de psihoterapeutul Joseph Novak în 1977. Ele oglindesc printr-o
reprezentare vizuală modul de gândire, simţire şi înţelegere a celui care le elaborează.
Emanuela Ilie consideră că dintre cele patru tipuri de hărţi conceptuale , două se adaptează cel
mai bine la ora de literatura română:
a. Harta conceptuală în formă de pânză de păianjen: în centru se plasează un concept
central, o temă unificatoare, de la care pleacă legăturile sub formă de raze către celelalte
concepte secundare.
b. Harta conceptuală ierarhică/în formă de copac, care prezintă informaţiile în ordinea
descrescătoare a importanţei. Cea mai importantă se află în vârf, iar în funcţie de gradul
de generalitate, de modul cum decurg unul din celălalt, şi de alţi factori, sunt aranjate
celelalte concepte15.
14
15

M. Costin, Opere, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 268
E. Ilie, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2014, p. 205
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3.3 Inteligenţa spaţială


Verbe definitorii: a se orienta, a observa detaliile, a vizualiza



Activităţi preferate: să deseneze, să proiecteze, să construiască, să monteze, să facă
puzzle, să folosească imagini pentru a se exprima.



Sarcini posibile: ilustrează un text literar, ilustrează momentele principale ale operei
printr-un desen, construieşte machete, evidenţiaţi temele, motivele textului folosind
marker colorat, reprezintă grafic un concept din operă.

Exemplu:
Se dă textul: „Într-acestu anu făcutu-s-au şi o minuné maré, arătaré la Hotin, într-o
m<ă>n<ă>stio<a>ră mică ce iasté supt cetaaté. Au lăcrămat icoana Maicii Precistei, cât să
răntuna lacrămile pe chipul icoani<i>, de le vide toţi oamini<i>. Şi pica într-o tepsie ce ĭera
pusă supt icoană, de ĭera de miraré a prăvi arătaré şi sămnu ca acela caréle au fo<s>tu
adevărat sămnu de peirea a mulţi cresştini în Ţ<a>ra Leşască şi începătura durerii şi
stricării ţărâi no<a>stré. Că de-atunce din an în anu tot rău şi amar de cresştini şi pustiiré
au rămas locurilé pré acolo”16.
Cerinţă: Ilustraţi grafic fragmentul dat , urmărind redarea informaţiilor esenţiale din text.
3.4 Inteligenţa muzicală


Verbe definitorii: a cânta , a memora diverse ritmuri şi melodii, a produce diferite
sunete, a crea muzică.



Activităţi preferate: să cânte, să compună muzică, să cânte la un instrument, să asculte
muzică.



Sarcini posibile: transpune un text pe note muzicale, alege muzica potrivită cu o
naraţiune, ilustrează un poem cu sunete, comunică un mesaj prin codul Morse.

Exemplu
Se dă textul: „Albert craiul leşescu fiindu ales de ţară craiu pre urma lui Cazimir, tătânesău, ce ţinusă cu Ştefan vodă priieteşugul, iară Albertu craiul uitându priieteşugul tătâne-său
ce avea cu Ştefan vodă şi nu făcea oa-/ste împotriva păgânilor, carii în toate părţile fulgera şi
tuna cu trăsnetul armelor sale, vărsând sângile creştinilor şi stropşindu volniciia tuturora,
înmulţindu légea lui Mohamed cea spurcată, ci gândi ca să-şi arate vitejiia asupra
Moldovei…”17.
Cerinţă: Împărţiţi textul în secvenţe muzicale( ex. Albert craiul leşescu/ fiindu ales de ţară

16
17

I. Neculce, Opere, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 214
G. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 109
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craiu) şi redaţi-l sub formă muzicală.
3.5 Inteligenţa kinestezică


Verbe definitorii: a dansa, a-şi coordona mişcările, a-şi exprima ideile şi sentimentele
într-un mod plastic.



Activităţi preferate: să se mişte, să danseze, să atingă, să manevreze, să folosească
limbajul corpului



Sarcini posibile: mimează cuvintele cheie dintr-un text, compune strigături pentru un
dans, joacă rolul unui personaj din text, interpretează textul prin mişcări, mimică, dans.

Exemplu:
Se dă textul: „După ce au luat Bogdan- vodă domniĭa, au şi triimis pre Tăutul logofătul sol
la turci, când au închinat ţara la turci. Şi aşea vorbăscu oamenii, că l-au pus viziriul de au
şăzut înaintea viziriului pre măcat, şi n-au fost având mestei la nădragi;/ că, trăgându-i
cibotele, numai cu colţuni au fost încălţat. Şi dându-i cahfe, nu ştiĭa cum o va bea. Şi au
început a închina: «Să trăiască împăratul şi vizirul!» Şi închinând, au sorbit felegianul, ca
altă băutură”18.
Cerinţă: Interpretaţi textul, folosindu-vă de toate mijloacele comunicării non-verbale utile,
astfel încât colegii voştri să poată reda verbal istorioara după interpretarea voastră.
3.6 Inteligenţa interpersonală


Verbe definitorii: a colabora, a negocia, a comunica cu ceilalţi, a empatiza, a rezolva
conflicte.



Activităţi preferate: să colaboreze, să aibă prieteni, să ajute pe ceilalţi, să cunoască
oameni noi



Sarcini posibile: colaborează cu ceilalţi pentru înţelegerea esenţialului dintr-un text,
continuă povestirea începută de un coleg, scrie un mesaj în lanţ.

Exemplu
Se dă textul: „Vă leato 7109 avgustu, 8 dzile dez-de-noapte, îtr-aşternut încă Mihai vodă, au
venit doi căpitani némţi cu oamenii lor, trimişi de Batişte Giurgiu să omoară pre Mihai vodă.
Şi cum au sositŭ la tabăra lui, că era deosebi, au lovitŭ la cortŭ unde odihniia şi acolo în locŭ
unde i-au tăiatŭ capul şi l-au dus la Baştè Giurgiu, iar trupul păn a triia dzi au stătut la
vederea tuturora, neîngropat. Oştile lui, ce avea, nu era cu dânsul în tabără; pre toţi îi
slobozise în pradă; pănă în copiii lor au fost mărsu şi ei în pradă. Şi aşea s-au plătitŭ lui

18

I. Neculce, Opere, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 169

26

Mihai vodă slujbele ce-au făcut nemţilor”19.
Cerinţă: Stabiliţi împreună ideea centrală a textului şi transmiteţi-o cu ajutorul unui
slogan pro Mihai Viteazul.
3.7 Inteligenţa intrapersonală


Verbe definitorii: a se autocunoaşte şi autoevalua, a-şi exprima propriile sentimente.



Activităţi preferate: autoreflecţia, stabilirea de obiective personale,



Sarcini posibile: muncă independentă, crearea de jurnale reflexive, realizarea de eseuri,
ce ai face în locul unui personaj, găseşte legătura dintre operă şi viaţa contemporană.

Exemplu
Se dă textul: „Într-acesta an venit-au Hroiot cu oaste de la unguri asupra lui Ştefan vodă,
căruia i-au ieşitu Ştefan vodă înainte cu oaste pre Sirétiu la Şchéi şi dându războiu vitejaşte
despre amândoao părţile, într-o luni, martie 6 zile, pierdu Hroiot războiul şi oastea, mai apoi
şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan vodă, că s-au pornit cu calul jos, puţin de n-au
încăput în mâinile vrăjmaşului său. Mai apoi Hroiot fiindu prins viu de Ştefan vodă, i-au
tăiatu capul.
Vă leato 6995, într-acestu an au discălicatu Ştefan vodă târgul Hârlăul, de au ziditu şi
bisérica cea domnească de piiatră şi curţile acéle domneşti cu ziduri cu tot, carile stau şi
astăzi.
Vă leato 6998, au murit Mateiaşu craiul ungurescu, carile mare nume de vitejie au
lăsatu pre urmă, că nu numai cu némţii şi cu vecinii săi războiu cu noroc făcea, ce şi cu turcii
multe trebi au avut şi de multe/ori i-au biruit, iar pre urma lui au stătut crai Vladislav.
Într-acesta an au murit şi Ioan, fecior împăratului de Mosc, nepot lui Ştefan vodă”20.
Cerinţă: Alcătuiţi un jurnal de reflecţie pe baza textului dat.
3.8 Inteligenţa naturalistă


Verbe definitorii: a înţelege natura, a fi preocupat de problemele ecologice.



Activităţi preferate: să stea în aer liber, să crească animale, să colecţioneze plante,
animale etc..



Sarcini posibile: descrie elementele naturii dintr-un text, analizează relaţia om-natură în
textele date, compune un text cu personaje animale.

Exemplu
19
20

M. Costin, Opere, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 56
G. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 108
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Se dau textele:
„Vă leato 7025 noevrie 8, semnu mare s-au arătatu pre ceru, că au strălucit dispre
miiazănoapte ca un chip de om , de au stătut multă vreme şi iară s-au ascunsu în văzduh.
Aşijdirea, curundu după acelaşi semnu, într-acéiaş lună, au fostu cutremur mar de pământu,
într-o luni.”21.
„ Fost-au și ….. semne mari în dzilele Ducăi-vodă când au purces la beci. Că s-au
arătat o stea pe cer cu co<a>d<ă> de s-au văzdzut multe zile .Mânca și lupul oameni. Fostau și cutremur prea mare.Cădzut-au atunce și turnul cel mare din cetate Sucevei ,ce-i zice
turnul Nebuisăi”22.
Cerinţă: Combină cele două texte punând semnele naturii în contexte actuale.
Cronicarul Grigore Ureche îşi dorea ca opera sa „ să rămâie feciorilor şi nepoţilor, să
le fie de învăţătură, despre céle réle să să ferească şi să să socotească, iar dupre céle bune să
urméze şi să să învéţe şi să să îndireptéze”. Datorită abordării operelor cronicarilor ccu
ajutorul teoriei inteligenţelor multiple putem simplifica modul în care ele pot fi aduse la
înţelegerea elevilor spre descifrarea sensurilor împlinind astfel dorinţa lui Grigore Ureche. E o
dorinţă firească, prin care se deschide într-un fel calea ideii de moştenire spirituală a
modernului Arghezi care spune în al său Testament: „Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după
moarte/ Decât un nume adunat pe-o carte”. E rolul cărţilor acela de a-şi deschide bogăţia
spirituală şi literară spre folosul urmaşilor.

Prof. Oros Corina

21
22

G. Ureche, „Letopiseţul Ţării Moldovei”, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1958, p. 143
I. Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 284
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Întrebări…

Spune-mi de ce ochii unui copil par aşa de nevinovaţi… Spune-mi de ce când
îmbătrânim devenim mult prea aroganţi… Piere frumuseţea, piere tinereţea…în timp…în
timp…
Spune-mi de ce când nu mai iubim toată lumea ne pare rea… Spune-mi de ce???
Spune dacă ştii ,când minţim viaţa e mai grea… Unde e blândeţea??? Unde-i inocenţa???
Ştii???
Sunt răspunsuri greu de dat… însă e adevărat… Ne schimbăm cu timpul… şi ajungem
singuri….
Spune-mi de ce înşelăm uşor…ne pricepem la amăgit…Spune-mi de ce prin cuvinte
dulci îl ucidem pe cel rănit…
Spune-mi azi dacă poţi să ştii cum iubeşti, cum zâmbeşti , cum trăieşti…. Parcă în
pustiu… Cum poţi zâmbi ??? cum poţi iubi???
Şi spune-mi… ce am făcut ? m-am născut ? nu am vrut ...m-a durut…Nu înţeleg cum
să alerg încotro aş putea să merg … Cum să alerg???
Dar… ştii ceva… Nu vreau răspunsuri şi nu vreau nimic … Nu prin cuvinte voi fi
iubit…
Dacă ai vrea… ai putea un copil să fii… Te-ar durea şi ai vedea că mă poţi iubi….
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RETROSPECTIVA ACTIVITĂŢILOR ,,ŞCOLII ALTFEL”-MARTIE 2017
Pentru noi, elevii şi profesorii scolii gimnaziale, primavara a fost de bun augur în
derularea activităţilor organizate în perioada 27-31 martie 2017. În acest an, toate clasele au
avut un program comun în tot ceea ce am întreprins cu mare entuziasm şi dăruire.
Prima zi a săptămânii a debutat cu activităţi libere-jocuri, vizionare de film şi lectură,
sub îndrumarea profesorilor diriginţi. La sfârşitul zilei de luni, împreună cu copiii, am revăzut
pregatirile pentru programul din ziua următoare. Dis-de-dimineaţă, marţi, am pornit către
Alba Iulia să vizităm cetatea Alba Carolina. Drumul a fost plăcut, copiii au cântat sau au făcut
fotografii. Am descins în Alba pe o vreme minunată sub primele raze ale soarelui, destul de
devreme, ceea ce ne-a permis să evitam aglomeraţia, să ne plimbam pe îndelete peste tot şi să
facem cele mai frumoase instantanee, care, fără îndoială, mai târziu, vor deveni amintiri de
neuitat.

Ne-am îndreptat apoi spre Deva unde am facut popas la Mall. Copiii au avut pauză de
masă în care au putut savura renumitele specialităţi culinare de la KFC, după care au vizionat
filmul ,,Frumoasa şi Bestia” în format 3D. Desigur că în sala de cinema nu le-au lipsit
ochelarii speciali, găletusele uriaşe cu pop-corn sau paharele speciale de suc.
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După film, pentru că s-au şi odihnit în timpul vizionării, ne-am putut continua periplul
către Cetatea Devei, unde am urcat pe jos pe cărarea către cetate. Ajunşi în vârf, ne-am luat o
clipă de răgaz pentru a ne trage sufletul şi pentru câteva fotografii cu vederea de la înălţime a
oraşului, ne-am întors la poalele cetăţii pe jos şi pentru că eram chiar epuizaţi, ne-am oprit în
parcul din apropiere pentru cateva dulciuri, suc şi nu în ultimul rand pentru datul în leagăne şi
normal, pentru ultimele fotografii.
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S-a lăsat seara până când am pornit înapoi spre casă şi ne-am gândit că toţi suntem
prea obosiţi ca să mai avem energie pentru altceva. Dimpotrivă, autobuzul s-a umplut imediat
de

zumzet

de

voci

fericite, de cântec, de
voie bună. Aproape că
ne parea rău să ne
desparţim

la

sfârşitul

unei zile atât de reuşite,
dar ştiam cu toţii, că
ziua următoare ne va
aduce alte surprize şi
bună dispozitie.
Miercuri am avut
o zi cu totul si cu totul
specială, pentru că a fost dedicată unui alt fel de distracţie. In sala de sport, petrecerea ,,Happy
Party” a fost la ea acasă: dans, moment vesele, concursuri, premiere, muzică buna, costumaţie
specială, dans din nou. Copiii care nu au fost direct implicaţi în programul propriu-zis şi-au
încurajat colegii şi au menţinut o atmosferă vibrantă de copilărească fericire.
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Nu în ultimul rând, competiţia sportivă de fotbal între clase a fost printre preferinţele
copiilor, în special ale băieţilor noştri. Vremea a ţinut cu noi în fiecare zi, astfel că tot ce neam propus a fost o reuşită deplină.

Ceea ce aş dori să remarc, ca şi concluzie, este că elevii noştri s-au purtat
admirabil în fiecare zi, indiferent de tipul activităţii în care au fost implicaţi, au fost punctuali
şi politicoşi, au avut grijă să nu lase resturi menajere în locurile pe unde au umblat, nu s-a
produs nici un fel de incident sau neplăcere.
Drept urmare, am primit din partea lor, cel mai deosebit feed-back: ,,A fost cea
mai tare <<scoală altfel>> de până acum!”
Prof. Carmela Catinian
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Copiii învață ceea ce trăiesc…
Prof. înv. preşcolar Paul Elena – Dorina

„Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne;
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi;
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi;
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea;
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi;
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia;
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi;
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători;
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea;
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea;
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească;
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine;
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să
ai un ţel;
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi;
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr;
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi;
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul;
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Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în
ceilalţi;
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe
lume.”
(Copiii invață ceea ce trăiesc….de Dorothy Law Nolte)

Viziunea unei grădinițe de succes!


Copiii se simt în siguranță;



Copiii sunt tratați cu respect;



Relația educator, educat bazată pe răbdare, bună dispoziție și dragoste;



Materiale atractive, accesibile;



Implicarea părinților în activitățile grădiniței;



Activități extrașcolare satisfăcătoare;



Întâlniri frontale, individuale cu părinții;



Contact permanent cu părinții copiilor;



Vizite la domiciliul copiilor;



Voluntari în grădiniță sunt părinții, frații mai mari;



Acceptarea tuturor etniilor și culturilor;



Păstrarea obiceiurilor și tradițiilor locale, naționale;



Predomină valorile morale: dreptate, adevăr, bine, frumos;



Educatori dedicați activității didactice, copiilor;



Cadre didactice eficiente;



Comunicare didactică multidirecțională;
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Rolul exemplului personal al educatorului și al părinților în educația
copiilor;



Minciuna, cum o corectăm?;



Vă cunoașteți copiii?;



Cadrul didactic are un statut bine precizat prin competențe
profesionale, competențe pedagogice și de aptitudini pedagogice,
competența de a întreține relații atât în ierarhia superioară dar și cu
beneficiarii procesului educațional – elevi, părinți, comunitate;



Condiții necesare organizării și funcționării grădiniței în bune condiții;



Implementare principiilor fundamentale ale politicilor educaționale:
accesul liber , fără discriminări la educație și egalitatea șanselor pentru
toți copiii;



Folosirea eficientă a resurselor financiare și umane în realizarea
funcțiilor manageriale;



Formarea inițială și cotidiană a dezvoltării profesionale în vederea
îndeplinirii funcțiilor și responsabilităților specifice;



Calitatea actului educativ;



Parteneriate școală-familie-comunitate;

Bibliografie:
1. ,,Didactica Preșcolară", ediția a II-a, Editura V & Integral, București, 2000
2. Gabriela Kelemen – “Didactica învățământului primar și preșcolar, Editura
Universității “Aurel Vlaicu”, Arad, 2013”
3. Tiberiu Dughi, Alina Roman – Dimensiuni psihologice ale învățării,
Editura Universității “Aurel Vlaicu” Arad, 2008.
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Pentru copilul meu
…de 1 IUNIE, și de toate zilele din an

De ziua ta, copilul meu
Îți cer iertare-n felul meu:
Că nu am timp să stau cu tine,
E că muncesc să-ți fie bine
Când nu ai prietenii aproape
Mă sperie-a ta singurătate.
Alegi să chat-uiești, să taci
În lumea ta tu te retragi…
Nu știu când ai crescut alături,
Și-acum încerci să mă înlături.
Te rog, mă iartă c-am lipsit
Și tutoriale-ai folosit
Ca să descoperi lumea mare
Și să-ți răspunzi la întrebare…
Nu am fost eu_eram la muncă…
Că mama ta, pe alții-educă!
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Dar vreau să-ți fac, de ziua ta,
Cadou_timpul din viața mea!
Știu, am lipsit cam mult,
De astăzi, însă, te ascult.
Vreau să mă găsești oricând,
Să-mparți cu mine orice gând;
Și orice vise ai avea,
Mereu te voi încuraja.
Fii ce vrei tu să fii în viață,
De pesimism tu de dezvață,
Pornește pe un drum mai bun,
La gura lumii fii imun.
Căci mama te-a iubit de când
În trup te-ai anunțat jucând,
Și ai rămas icoana ei,
Icoana oricărei femei - copilul ei.
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Fă-ţi timp – Rudyard Kipling
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând
Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să te alini oricând!
Fă-ţi timp pentru-adevaruri şi adâncimi de vis,
Fă-ţi timp pentru prieteni, cu sufletul deschis!
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp s-asculţi ce spune o floare, un cocor!
Fă-ţi timp, pe-un munte seara, stând singur să te rogi,
Fă-ţi timp, frumoase amintiri, de unul să invoci!
Fă-ţi timp să stai cu mama, cu tatăl tău – bătrâni…
Fă-ţi timp de-o vorbă bună, de-o coajă pentru câini…
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp, că eşti de multe mistere-nconjurat!
Fă-ţi timp cu orice taină sau adevăr să stai,
Fă-ţi timp, căci toate-acestea au inimă, au grai!
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp să dai vieţii adevăratul sens!
Fă-ţi timp, acum!
Să ştii: zadarnic ai să plângi,
Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi!
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