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oamenilor cirora le-am cerut sfatul gi care de multe ori m-au
ajutat si ingeleg corect faptele gi m-au readus pe un teren solid
cind riticeam prin nisipuri migcitoare. Aga cum se intAmpli
adeseori, nu pot menliona pe toati lumea, dar trebuie si-i
menfionez pe urmitorii, care mi-au oferit sfaturi de specialitate
asupra unor probleme specifice: Lily Eskelsen Garcia, Laura
Gross, Bob Morrison, Andy Hargreaves, David Price, Peter
Gamwell, Hadley Ferguson, Richard Gerver, Pasi Sahlberg,
K6te Robinson, Anthony Dunn, Jerry Mintz, Elliot Washor,

|ames Robinson, Cynthia Campy-Brophy, Mitchel Bass,
Michelle Kinder 9i Heather Bryant.

ii datorez mulpmiri speciale partenerului meu de scris Lou
Aronica, deoarece m-a ajutat si-mitestez ideile pentru aputea
hotiri daci acestea sunt sau nu corecte, pe misuri ce cartea a
prins formi, si pentru ci a preluat o mare parte din cercetarea
iniliali, interviuri gi studii de caz care stau labaza cirlii. Ca
intotdeauna, ii datorez mullumiri agentului nostru literar, Peter
Miller, pentru entuziasmul siu neobosit fagi de lucririle mele
gi pentru experienfa sa firi egal in promovarea lor. ii mulgumesc
lui Jodi Rose pentru gestionarea programului meu gi pentru ci
a linut oamenii la distanli atunci cAnd am avut cea mai mare
nevoie de timp pentru a scrie. Nu ai fi avut nicicum aceasti
carte in mtni firi indrumarea experti a remarcabilei noastre
editoare de la Penguin Random House, Kathrpe Court, si a
extraordinarei sale asistente, Victoria Savanh. Mai presus de
toate, ii mulpmesc sogiei 9i partenerei mele profesionale de o
viafi, Ter4r, pentru increderea ei constanti gi sprijinul de nee-
galat in tot ceea ce fac. Mulfumesc. Ca intotdeauna.
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Stabile;te-!i
reperele

Daci e;ti pirinte al unor copii de vdrsti ;colar5, aceasti carte ili este

adresatS. Scopul meu este si te ajut si le oferi educalia de care au nevoie

pentru a trii o via!5 productivi ;i implinitS. Am lucrat in domeniul

educaliei toati viala mea profesional5. Pe parcursul ei am avut

nenumirate conversalii despre;coal5 cu pirinlii. $i eu sunt pirinte 5i

;tiu din experien!5 ci a fi pErinte este deopotrivi o provocare;i o plScere.

Lucrurile se complici din momentul in care copiii tii incep si meargi

la;coa15. Pini atunci, ai fost principalul responsabil de cre;terea 5i

buni-starea lor. Acum, incredinlezi o mare parte din timpul cet ei sunt

activi altora, iar asta le conferi o influenli enormi asupra vielii copiilor

tii pe durata anilorin care ei se formeazi cel mai intens. C6nd ii vezi

merg6nd in acea prim5 zi la ;coal5, te cople;esc tot felul de emofii. Speri

ci vor fi incintali de ceea ce invafi, ci i;i vor face prieteni buni 5i ci vor

fi fericili gi inspirali in ;coal5. in acela;i timp, simli probabil ;i o mare

nelini;te. $coala aduce cu sine un intreg set de relalii noi' Cum vor

interacliona copiii tii cu profesorii? Va descoperi ;coala ce este special la

ei? Cum rimdne cu ceilalfi pirinli 9i copii? Va trece copilul tiu peste noile

obstacole sociale sau se va impiedica de ele? ln timp ce intri in ;coal5, in

acea primi zi, nu-i de mirare ci ai un nod in g6t. Te gdnde;ti ci lucrurile

nu vor mai fi niciodatd la fel. fi ai dreptate.

Emma Robinson (nicio legdturi cu mine) este profesoari in
Anglia. Ea este in acelagi timp 9i pirinte, aqa ci gtie ce simEi

cAnd if laqi copilul la gcoali in pimazi. Emma a scris opoezie,
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intitulati,,Dragd invdfitoare", c,are de atunci incoace a fost
impirtigiti de mii de alli pdringi. Iatd un fragment:

$tiu ci e;ti destul de ocupaG

in prima zi de gcoal5. Chiar nu ai timp
O clasi intreagi de micufi,
Iar acesta e al meu.

Sunt sigurJ ci ai totul sub control

$i ci ai mai fbcut asta de multe ori,

Dar biielelul meu e tare mic,

Abia a implinit patru ani;ori.

Azi-di minea!5, in u niformi,
Pirea atit de inalt ;i sigur pe el,

Dar acum, l6ngi gcoala mare;i impunitoare,
Nu mai sunt foarte siguri ci e pregitit.

Pare ci n-a trecut dec6t o clipl
De cind l-am linut prima dati ?n brale.
A fost treaba mea s5-l iubesc, si-l invi1,
Sd-l feresc de rele.

$tiu acum, cind il mai sirut o dati
$i-l privesc cum seindepirteazi,
Ci nu va mai fi niciodati doaral nneu,

Aga cum a fost p6ni-n ziua de azi.l

Pirinlii gi-au f{cut intotdeauna griji cAnd au fost in situalia
de a-gi incredinfa copiii altora, dar in ziua de azi sunt si mai
ingrijorafi cind vine vorba de gcoali. Mulfi sunt exasperafi din
cauza a ceea ce se intimpll in domeniul educaliei. igi fac pro-
bleme din pricina numirului mult prea mare de teste si a stre-
sului din gcoali. Consideri ci din cartza reducerii unor

Ia I n,.^*nlrr.,;.-.r. <+-hir-.+^-*- -^-^r-

programe importante in domeniul artelor, sportului gi

activitililor in aer liber, programa gcolari s-a restrens foarte
mult. Sunt nemulpmili de faptul ci nu le sunt tratafi copiii ca

individualitnli gi cn gcolile nu reugesc si le cultive curiozitatea,
creativitatea gi talentele personale. Sunt profund neliniqti$ din
caluza numirului mare de tineri diagnosticafi cu probletne de

invilare, cirora li se administreazi medicamente pentru a-i
menfine atenfi. Se tem de o potenliali intimidare gi hirluire a
copiilor lor. Dac[ au copii la liceu, igi fac probleme din cauza

costurilor din ce in ce mai mari ale colegiului gi se intreabi daci
vor fi in stare s5-9i giseasci o slujbi, indiferent daci vor merge

sau nu la colegiu. Mai mult decit atAt, ca pirinfi se simt adesea

neputinciogi si faci ceva in aceasti privinfd.

Furie;i anxietate

Am intrebat recent oamenii pe Twitter gi pe Facebook des-

pre ingrijoririle cele mai mari pe care le au cu privire la educalia
copiilor. in mai pufin de o ori, sute de persoane din toatfl
lumea postaseri rispunsuri. Bec, o tAniri mami din Statele

Unite, a vorbit in numele multora atunci cind a spus ci ,,punc-
tele forte ale copiilor nu sunt valorificate, iar slibiciunile le sunt
arnplificate. Notele sunt mai importante decAt imaginea lor
de sine". Kimmie, o alti mam6, a intrebat: ,,igi vor desco-
peri copiii mei adeviratul potenlial 9i vor fi indrumali citre o
carieri pe care si o iubeasci gi de care si fie pasionali?"
Conchita a scris: ,,Am tot felul de griji in privinla celor doui
fiice ale mele. Cred ci sistemul actual nu le va permite sI stri-
luceasci gi ci fetifa mea de ro ani s-ar putea si nu primeasci
lucrurile de care are nevoie pentru a-gi depigi dificultilile de

invilare gi anxietatea".



|on este ingrijorat deoarece copiii ,,sunt invigagi treptat si
nu se mai bucure de gcoali, considerind-o doarun ritual dificil
de trecere dinspre copilirie spre maturitate, pe care suntem
silili si-l indeplinim cu tofii flri niciun argument solid. Este o
bitilie permanenti si pistrezi vie scAnteia curiozitilii qi a pli-
cerii de a invila, mai ales atunci cAnd sistemul ambaleazi gi

liweazi educafia in felul in care procedeazilacum". Karin spu-
nea: ,,Educafia este in suferinfi. Existi prea multi presiune,
prea multe teste, prea multe cerin,te, prea multi standardizare.
Cumputem reporni lucrurile? Cumputem sine pregitim copiii
pentru un mod de viafi radical diferit de cel pe care li-l
pregitegte sistemul actual?" 'l?2

Carol era preocupati ci ,,abordarea nediferentiati, orches-
trati de persoane care n-au nicio treabd cu impunerea politicii
educafionale, produce elevi complet lipsili de abilitatea de a
gindi singuri, care au o teami absoluti de egec". Cea mai mare
preocupare aunei alte mame era daci gcolile ,,iiinvafipe copii
sd rezolve problemele in mod creativ. Testele nu-i invali sd
gindeasci versatil". Tracey scoate in evidenti o ingrijorare pro-
fundn a multor pirinli: ,,Cel mai mult mi preocupi faptul ci
decidenlilor politici pare si nu le pese de opiniile pirinfilor.
Vocea acestora este in cel mai bun caz desconsiderati, iar cei
care iau decizii in privinfa copiilor habar n-au ce se intAmpli de
fapt in clase". Toate acestea sunt temeri legitime, iar daci.le
impirtigegti ai dreptate si fii ingrijorat.

Educa,tia este uneori ginditi ca un fel de pregitire pentru
ceea ce se intAmpli cAnd copilul tiu termini gcoala - obtinerea
unei slujbe bune sau admiterea la o facultate. intr-un anurnit
sens, lucrul acesta este adevirat, insi copiliria nu este ceva
repetabil. Copiii tii igi triiesc viefile acurn, avdnd propriile sen-
timente, gAnduri qi relalii. Educalia trebuie si ii preglteasci
aici si acum, aga cum o faci si tu in calitate de pirinte. Cine vor

deveni copiii tii gi ce vor face ei in viitor este strans legat de

experienfele pe care le au in prezent. Daci vor avea parte de o

educagie ingusti, copiii tii s-ar putea sI nu-gi descopere talen-

tele gi pasiunile care le-ar putea imbogili viafa in momentul de

f4i gi i-ar putea inspira pentru viitor, dupi terminarea gcolii.

Cum poate aiuta aceastE carte?

Agadar, cum te poate ajuta aceasti carte? Sper ci-fi va fi utili
in trei moduri. in primul rind, pentru ci studiazi tipul de

educafie de care au nevoie astizi copiii tii gi cum se raporteazi

ea la rolurile tale ca pirinte. Pirinfii cred, adeseori, ci gi copiii

lor au nevoie de acelagi gen de educafie de care au avut ei parte.

Asta depinde de educalia pe care au primit-o, dar, in general,

probabil ci acest lucru nu este adevirat. Lumea se schimbi
acum foarte rapid, iar educalia trebuie s61ini gi ea pasul. in al

doilea rAnd, deoarece abordeazd.provocirile cu care te con-

frunli in incercarea de a-i ajuta si primeasci acea educafie.

Unele dintre ele au de-a face cu politicile publice in domeniul

educaliei, iar altele, mai generale, cuwemurile pe care le triim.
in al treilea rAnd, fiindc6,analizeazi.opliunile pe care le ai gi ce

po$ face tu, ca pirinte, pentru a depigi provocirile respective.

Di-mi voie si fac cAtevaprecizilriimediat.
in primul rind, acesta nu este un manual despre cum si fii

un bun pirinte. N-ag fi avut ateta tupeu. Sunt sigur ci te sim,ti

usurat, pentru ci, aparent, toli ceilal$ exact asta fac. De la Dr.

Spock gi pAni la Tiger Moms., egti potopit de un guvoi de sfaturi

despre curn si-1i cregti copiii. in plus, pe lAngi sfaturile

* Tiger Moms se referi la un stil de parenting autoritar ti directiv, care impune copiilor

si exceleze in gcoalS, in detrimentul dezvolt5rii lor sociale ti al stirii de bine emolionale.

Termenul a fost inventat de Amy Chua, profesor de drept de la Yale (n.r.).



nesolicitate din partea prietenilor, ruderor gi probabil chiar gi
din partea copiilor tdi despre cum si fii un pirinte mai bun,
existi peste patru milioane de bloguri ale mameror pe internet,
iar libririile online inregistreazi peste 15o ooo de cirfi in cate-
goria parenting. Nu mai era nevoie 9i de pirerea mea in toati
hirmilaia asta.

Sofia mea gi cu mine avem doi copii adulli gi multe rude gi
prieteni cu copii care, la rAndul lor, au copii. Am trecut prin
rnulte dintre situaEiile pe care le discutim in aceasti 

""rt". 
Lu

fel gi partenerul meu de scris, Lou Aronica, care are gi el o fami_
iie numeroasd. $tim ci presiunile asupra pqinfilor nu slibesc
niciodati. intotdeauna i1i vei face griji p"niru copiii tli gi vei
incerca si-i ajuli si se descurce in viafi. A fi p{rinte este o misi-
une pe viafi. Uneoripoate fi o muncfifoarte grea, iarprogramul
zilnic este teribil. consideri aceasti carte ca pe un respiro de
la acea presiune. Nu triim intr-o realitate arternativi s.rperio"-
ri, in care toati lumea are parte de timpuri mai fericite decit
tine. vreau si i1i sugerez cateva principii de parenting relevante
pentru educalie 9i care sunt putemic susfinute de cercetiri gi
experienfi. $i dn-mi voie si te asigur ci sunt aici, pe pimAni,
alituri de tine, iar sfaturile pe care le ofer vin din perspectiva
unora care au dat greg nu doar o dati.

cartea nu este nici un ghid al gcorilor bune. sunt intrebat
adesea despre anumite scoli sau sisteme gi daci le recomand.
$colile sunt diferite. Existi gcoli publice exceplionale ,si srabe,
dupi cum existi gi gcoli de tip charter, private ori alternative
exceplionale gi slabe. Rispunsul meu este, intotdeauna, d.u_te
gi vezi cu ochii tii locul gi fr-1i o idee daci este potrivit pentru
tine gi copilul tdu" pentru asta ai nevoie de oarece informatii
despre ce inseamni o qcoali buni gi asta vom analiza aici.

Nu sugerez o solutie universal valabili. Dimpotrivd, nu exis-ti doi copii la fel gi nici ai tii nu fac excepfie. Alegerile gi

16 I Tu, cooilul rx' .i <.^'b <+:hir-.r^-+r .^^^-^,-

prioritilile tale parentale sunt, evident, afectate de propriul
trecut gi actualele circumstanfe. Daci egti un pirinte singur,
care trfliegte intr-un cartier sirac, alegerile tale vor fi diferite de
ale cuiva care are servitori gi treiegte intr-o suburbie bogati"
S-ar putea ca tu si fii in misuri si alegi gcoala pe care o doregti
pentru copilul tiu. Cei mai mulfi dintre piringi nu sunt. Agadar,
crezici,n-ai alti opliune decAt sd accepfi ceea ce fi se oferi? Ei
bine, nu. Pofi face alegeri gi vom vedea care sunt acestea.

in general, scopul meu este de a oferi cAteva sfaturi despre
ceea ce este important pentru ca o educalie si fie considerati
buni qi ce poli face tu, in calitate de pirinte, pentru a te asigura
ci vor avea parte de ea qi copiii tii. Asta include felul cum ii
suslii in cadrul sistemului educalional actual sau in afara lui,
daci alegi aceasti solufie. Acestea sunt cAteva dintre opfiunile
la indemina tuturor pirint'lor:

. Poti si-1i inscrii copilul la gcoala locali 9i si-!i vezi de ale
tale.

. Po,ti si te implici activ in educa$a copilului tiu constru-
ind relalii cu profesorii sii gi oferindu-i sprijin acasd.

. Poti deveni mai implicat in viafa gcolii in general.

. Foli influenfa politica decizionali a qcolii prin interme-
diul comitetului gcolar local.

. Poli initia campanii pentru schimbare impreuni cu alli
pirinli.

. Poti ciuta alti qcoali.

. Po,ti opta pentru scolarizarea acasi. sau pentru deqco-
lanzare.-'

. Fofi si folosegti oportunitifile de invilare online.

* in original, homeschooling (n.t.).
** in original, unschooling. Este o abordare alternativi de educa,tie care se ghideazi ciupi

principii precum excluderea elementelor specifice ;colii tradilionale (curriculurn, strategii



Daci ai posibilitatea si alegi intre gcoli, Be care ai alege-o gi
de ce? Dacd nu ai aceasti posibilitate, ce agtepfi de la gcoala la
care ai acces si ce po,ti si faci dacd te dezarnigegte? Decizia pri-
vitoare la direclia in care s-o apuci depinde de cAteva teme pe
care le vom analiza in capitolele urmitoare. prima dintre ele se
referi la rolurile tale ca pirinte, in general, gi cum se raporteazh
ele la educatie. A doua abordeazi dezvoltarea in ansamblu a
copiilor ti,i, de la nastere gi pini la inceputul vArstei adulte.
Este important si ai o idee despre asta, astfel incdt si cunoqti
tipurile de experiente pe care tu si gcoala trebuie si i le oferigi
copilului qi de ce. A treia vizeazil irnportanfaurecunoasterii
taientelor, pasiunilor si caracterului copilului.*A patra temi
explici de ce educalia eopiilor tii trebuie si fie diferiti de cea
din vremea cAnd ai fost tu la pcoali. Si, in sfirgit, a cincea temd
analizeazilde ce atAt de multe gcoli nu oferi inci acest gen de
educalie gi ce poli face tu, in calitate de pirinte, pentru a schim-
ba asta.

invEgare, educalie ;i ;coalfr

inainte de a intra in acest subiect, dafi-mi voie sd clarific trei
termeni care vor apirea frecvent pe parcurs: tnvdgare, educayie
gi gcoald.

. invd.larea inseamnd dobAndirea de noi deprinderi si
cunogtinfe.

. Educalia reprezintilun program organizatde invifare.

. Scoala este o comunitate de persoane care invafi.

didactice, aplicarea unor rnetode coercitive) $i care se bazeazi pe invilarea centrata pe

interesele copilului, care descoperi gi inva15 din propriile experienle (n.t.).

ro I

* Carte tradusi in limba rom6ni cu titlul liber sd invefi, Editura Herald, 2Ol3 (n.t.).

Copiii adori si invefe; nu intotdeauna le place sI fie educali,
iar unii au mari probleme cu gcoala. De ce se intAmpli asta?

invdyarea este ceva firesc pentru copii. Bebelugii invali
intr-un ritm uluitor. Si luim, de exemplu, limba. in primele lor
z4 de luni, sau cam aga ceva, ei avanseazi de la a fi un ghem
nearticulat de lipete gi gAnguriri la a fi capabili si vorbeasci.
Este o realizare remarcabili si nimeni, nici micar tu, nu-l
,,invafi" pe copilul tiu cum s-o facd. Tu nu o faci pentru ci nu
ai cum. A invila si vorbegti este mult prea complicat. Cum
invafi bebeluqii si vorbeascd? Ei au o capacitate naturali pen-
tru asta gi adori si invefe. Cum o fac? AscultAnd gi copiindu-te
pe tine gi pe cei din jurul lor. Tu ii incurajezi cu zAmbetele gi

incdntarea ta, iar ei te incurajeazdcaale lor. invali si vorbeas-
c[ pentru ci vor gi pot. Pe misuri ce avanseazi in viati, vor
prelua tot felul de alte deprinderi gi cunogtinfe doar pentru ci
adori si invefe: pentru cd vor qi pot.

Educapia este o abordare mai organizati a invildrii. Ea poate
fi formali sau informali, autodirijati sau organizati de altcine-
va. Aceasta poate fi ficuti acasi, online, la munci sau in alti
parte. Peter Gray este cercetitor qi profesor de psihoiogie la
Boston College gi autor al c54ii Free to Learn*. Copiii, spune

el, ,,sunt bine pregitili de la naturi si-qi dirijeze propria
educafie. in cea mai mare parte a istoriei omenirii, copiii s-au
educat singuri prin observare, explorare, intrebiri, joc gi par-
ticipare. Aceste instincte educative inci funcfioneazl. foarte
bine pentru copiii cirora li se oferi condilii care le permit si
infloreasci""t

O gcoald este o comunitate de oameni care se aduni pentru
a invila impreuni gi unii de la al1ii. Am fost intrebat recent dacd
mai cred ci gcolile sunt o idee buni. Da, cred, iar motivul este



ci cea mai mare parte din ceea ce invi$m in viafi invilim cu
gi de la alqi oameni. invilarea este in egali mdsuri un proces
social gi individual. Adevdrata intrebare este ce fel de qcoli ii
ajuti pe copii si invefe cel mai bine. Multi tineri igi abandonea-
zi educafia nu pentru ci nu vor si invefe, ci pentru ci ritualu-
rile gi practicile specifice sistemului convenlional de educafie
ii impiedici s-o faci.

Pentru cei mai mulfi dintre noi, principala experienli de
educafie formali este gimnaziul. Ce imagini iti trezegte in
minte cuvintul ,gcoali"? Daci spui ,,liceu", !!ai putea imagina
coridoare lungi gi dulapuri, clase pline cu binci in"fafa cirora
se afli table negre sau albe, un amfiteatru cu o sceni, o sald de
sport, laboratoare de gtiinle, poate chiar gi o sald de muzicd sau
un studio de artd, iar pe undeva niste terenuri de sport. Cum
rimAne cu ceea ce se petrece acolo? Te-ai putea gAndi la dife-
rite materii (unele mai importante, altele mai pulin), orare fixe,
clopolei gi sonerii, elevi care merg de la o clasi la alta incolonagi
pe grupe de vArsti, teme, teste gi programe after-school. Dar
cum stau lucrurile cu gridinila sau gcoala primari? Oricare ar
fi sentimentele tale legate de gcoal[, cert este cd, daci qiai
pierde cunogtinfa gi te-ai trezi apoi intr-o gcoali, f-ai da repe-
de seama unde te afli. Odati cu introducerea educaliei de
masi in secolul al XIX-lea, gcolile au devenit locuri ugor
de recunoscut 9i care funclioneazd intr-un mod caracteristic.
Multe dintre ritualurile gcolilor sunt acceptate ca atare, in mare
misurd datorit[ faptului ci ele funcfioneazl in acest fel de
foarte multi vreme. insi nu toate gcolile sunt aga gi nici nu
este cazul si fie. Faptul ci atAt de multe continui sd funcfioneze
in acest fel este o chestiune de obignuinfi, nu de necesitate.
Vorn analiza diverse moduri de a face qcoali gi felul in care
gcolile cele mai bune creeazi condilii pentru ca tinerii si se
bucure si invefe gi sd doreasci si-qi atingi potenlialul maxim.

VA I r'..'it,,ts,,cc.-'t' q+rhira.+a-ri.--^.^r^

AtAt pentru ei, cAt qi pentru tine este important ca lor si le
placi educafia.

$i pentru ce toate astea?

incepAnd de la o virsti foarte fragedi, majoritatea copiilor
din Statele Unite petrec in gcoali cam 14 ani, 4o de siptilmAni
pe an, cinci zile pe siptimAni, cu o medie de opt ore pe zi,

socotind gi timpul necesar temelor pentru acasi. Se aduni ast-

felweo zz ooo de ore de gcoali, firi a mai lua in calcul gi facul-
tatea. Asta inseamni cam acelagi numir de ore pe care l-au
petrecut in ambuteiaje tofi goferii din Elvelia anul trecut.
Elvelienii sunt oameni ribditori, dar chiar 9i aga e o groazd,de

timp. $i nu este inclus aici timpul pe care il petreci pregitindu-fi
copiii pentru gcoali dimineaga, ducindu-i gi aducdndu-i de la

gcoali, ajutAndu-i la teme, mergind la intAlniri gi evenimente,
plus toate orele pe care le petreci in ambuteiaje din cauza asta.

Ce speri si obtii in urma acestei uriage investilii de timp 9i ener-
gie? $i, in primul rAnd, de ce i1i educi copiii? Ce agteptali si
ob1ine1i, atAt tu, cit 9i ei, din asta?

Din experienta mea, majoritatea pirin$lor.vor ca, in acest

timp, copiii lor sd invege despre lumea care-i inconjoari, si-gi
dezvolte talentele qi interesele naturale gi si dobAndeasci
deprinderile gi cunogtinfele de care au nevoie pentru a deveni

buni cetileni gi a duce o viafi decenti. Acestea sunt agteptiri
rezonabile. Noi le-am avut atunci cdnd copiii nogtri au trecut
prin gcoali, pirintii nogtri le-au avut la wemea cind noi ingine

eram tineri. Indiferent de ceea ce-fi doregti, de ce fel de

educalie crezi ci au ei nevoie? Daci te gindeqti ci o educalie
academici convenfionald.rbazatd. pe scoruri perfecte la teste,

este cea mai buni, s-ar putea s[ gregegti. $i chiar daci tu nu


