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Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte, numai faptele îi deosebesc.Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte, numai faptele îi deosebesc.
MolièreMolière

Sărbătoarea Sfi ntelor Paşti să aducă pent  noi 
toţi bucurie, pace şi bună înţelegere!

Primar Neculai Stoica şi Consiliul local al 
comunei Glodeanu Sărat

„După vacanţa de Paşte, elevii din 
Glodeanu Sărat vor face cursurile în 
cea mai modernă școală din mediul 
rural buzoian, urmând ca lucrările 
de demolare şi apoi consolidare, 
reabilitare, modernizare şi dotare 
să fi e demarate şi la celălalt 
corp, respectiv la şcoala veche. 
Le mulțumesc pe această cale 
atât copiilor noștri cât și părinților 
acestora pentru înțelegerea de 
care au dat dovadă pe parcursul 
implementării acestui proiect de 
mare amploare. Pot să le spun 
doar atât: rezultatul este pe 
măsura așteptărilor!“, afl ăm de la 
domnul primar.

În plus, pentru că infrastructura 
drumurilor din localitate este 
o componentă constantă a 
preocupărilor domniei sale, acesta 
are în vedere asfaltarea drumului 
de interes local DC 35, de la limita 
cu comuna Mihăileşti până la ieşire 
din satul Ileana. În acest sens, a fost 
deja emisă autorizaţia de construire 
şi înaintată constructorului ce va 
executa lucrările de asfaltare. Practic, 
acest drum este de o importanță 
deosebită pentru locuitorii comunei 
și traversează 3 din cele 4 sate 
componente.

De asemenea, spre sfârșitul lunii 
aprilie toate drumurile sătești din 
comună, inclusiv cele care fac 
legătura între acestea (între oboare) 
vor fi  amenajate corespunzător, prin 
pietruire. 

Totodată au fost depuse 

documentaţiile pentru emiterea 
avizelor şi acordurilor în vederea 
asfaltării drumului sătesc din satul 
Căldăruşanca, de la magazinul 

sătesc până la ieşirea din sat.
Revenind la cei mai mici membri ai 

comunităţii, administraţia locală are 
o veste bună şi pentru copiii din satul 
Căldăruşanca şi părinţii acestora. 
Concret, şcoala din sat urmează 
a fi  preluată de către Primărie, în 
vederea fi nalizării execuţiei lucrărilor 
de construire. Obiectivul a fost 
gestionat până nu demult de un 
centru bugetar din Buzău afl at în 
subordinea Ministerului Educației.

Un aspect nu mai puţin important 
când vine vorba de locuitorii comunei 
este cel al asigurării, pentru aceştia, a 

unor servicii medicale şi de sănătate 
de calitate. În acest context, edilul 
precizează: „Vom sprijini amenajarea 
corespunzătoare a unei farmacii 

ce va elibera şi reţete compensate 
şi gratuite, într-un spaţiu pus la 
dispoziţie de preotul Tatu Gheorghe 
în incinta complexului parohial din 
satul Căldăruşanca“.

Proiecte de o mai mică amploare, 
dar nu mai puţin importante, 
vizează, în perioada următoare, 
construirea unui gard ce va împrejmui 
căminul cultural din Căldăruşanca 
şi dispensarul uman – recent 
modernizat, în vreme ce în satul 
Ileana administraţia locală a comunei 
va cofi nanţa execuţia gardului ce va 
împrejmui biserica de aici. 

La cabinetul medical și farmacia 
din satul Pitulicea lucrările de 
modernizare și dotare sunt în 
plină desfășurare, în aproximativ 2 
săptămâni urmând ca atât membrii 
comunității cât și personalul medical 
care-i deservește să se bucure de 
condiții corespunzătoare. 

În ce priveşte utilităţile, „trebuie să 
anunţ locuitorii comunei Glodeanu 
Sărat că proiectul de înfi inţare 
a reţelei de gaze naturale a fost 
declarat eligibil şi scos la licitaţie 
de către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(publicat în Monitorul Ofi cial al 
României - partea a IV-a - nr. 

220/2011)“, mai precizează edilul 
localităţii Glodeanu Sărat.

Toate aceste proiecte ar putea 
compune, la prima vedere, o 
listă de priorităţi difi cilă prin 
complexitatea, timpul şi resursele 
pe care ea le presupune. Cu toate 
acestea, administraţia locală a 
comunei are un avantaj de care 
nu multe alte primării se bucură: 
sprijinul constant al cetăţenilor 
pentru care lucrează. Mai mult 
decât atât, perioada economică 
deloc uşoară prin care trecem 
a făcut din relaţia administraţie 
locală - comunitate una cu atât 
mai solidă. Şi, fără îndoială, nimic 
nu poate fi  mai benefi c într-o 
astfel de perioadă, atât pentru 
un edil, care ştie că oamenii sunt 

alături de el, cât şi pentru aceştia din 
urmă, convinşi de faptul că au ales 
în fruntea comunităţii un om pe care 
se bazează, şi ale cărui demersuri 
converg către un unic obiectiv: cel de 
a face din această comună una cu 
care împreună, administraţie locală şi 
cetăţeni, să se mândrească.

În prag de sărbători, edilul comunei 
Glodeanu Sărat, Stoica Neculai, le 
urează concetăţenilor săi - cărora 
toate aceste realizări le sunt 
destinate - Paşte fericit alături de 
cei dragi, speranţă şi bucurii în case 
şi în sufl ete!

Administraţia locală din Glodeanu Sărat, aproape de cetățeni
Ne afl ăm într-o perioadă în care încercăm să împăcăm, cumva, liniştea spirituală pe 

care Săptămâna Mare o aduce, cu agitaţia - atât de caracteristică nouă, românilor  
- pregătirilor de Paşte, pentru că vrem de fi ecare dată ca marea sărbătoare să ne 
găsească în armonie cu noi înşine şi cu ceilalţi, şi gata să celebrăm Învierea aşa cum se 
cuvine, în familie, prin vechile şi frumoasele noastre tradiţii.
În tot acest timp, administraţia locală a comunei Glodeanu Sărat pare nu găsi o 

clipă de răgaz, pregătirile sale vizând însă căminul unei alte familii - a celei mai mari, a 
comunităţii de aici.
Iată, aşadar, proiectele afl ate pe agenda de lucru a edilului localităţii, domnul Neculai 

Stoica, pentru perioada ce va urma sărbătorilor pascale.
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Ghiocel mititel,Ghiocel mititel,
Alb, frumos şi subţirel,Alb, frumos şi subţirel,

Iute, ieşi de sub zăpadă,Iute, ieşi de sub zăpadă,
Lumea toată să te vadă!Lumea toată să te vadă!

Tu eşti mic, dar răspândit.Tu eşti mic, dar răspândit.
Te ridici într-un piciorTe ridici într-un picior
Şi spui tare tuturor:Şi spui tare tuturor:

- Primăvara a sosit, iar - Primăvara a sosit, iar 
zăpada s-a topit!zăpada s-a topit!

Şi uite-aşa, cât eşti de mic,Şi uite-aşa, cât eşti de mic,
Ghiocelul meu voinic,Ghiocelul meu voinic,

Nicio fl oare nu te-ntreceNicio fl oare nu te-ntrece
Căci nu poate sta la rece.Căci nu poate sta la rece.

Bianca PlaticaBianca Platica
cl.a VII-a,Sc. PITULICEAcl.a VII-a,Sc. PITULICEA

GHIOCELUL

PRIMĂVARAPRIMĂVARA
Primăvara cea dorită,Primăvara cea dorită,
Cu ghiocei e urzită,Cu ghiocei e urzită,
În sfârşit ea a sosit,În sfârşit ea a sosit,
De iarna grea ne-a De iarna grea ne-a 

descotorosit.descotorosit.

Bate vântu-ncetişor,Bate vântu-ncetişor,
Fluturaşii umblă-n zbor,Fluturaşii umblă-n zbor,
Florile au înfl orit,Florile au înfl orit,
Câmpul, iată, a-nverzit!Câmpul, iată, a-nverzit!

Raze palide de soareRaze palide de soare
Mângâie fi ecare fl oareMângâie fi ecare fl oare
Care a ieşit să vadă:Care a ieşit să vadă:
Oare, o mai fi  zăpadă?Oare, o mai fi  zăpadă?

Copilaşii bucuroşiCopilaşii bucuroşi
Ghiocei adună-n coş.Ghiocei adună-n coş.
Păsările au venit,Păsările au venit,
Totu-n jur e fericit.Totu-n jur e fericit.

Evelina Sîmpetru,Evelina Sîmpetru,
clasa aVII-a, Sc. Pituliceaclasa aVII-a, Sc. Pitulicea

Zorii zilei revărsaţi peste natura 
minunată prevestesc soarele 
luminos şi călduros care va 
apărea pe orizontul azuriu. Pe 
câmpul înverzit se usucă roua 
dimineţii. Pe acest imaş umblat 
de atâtea ori, ce verde se întinde 
covorul fi rii ţesut din iţe moi, 
presărat cu fl ori şi gata să îşi 
primească musafi rii!

Dar nimic nu e mai îmbietor ca 
parfumul fl orilor şi al copacilor 
înfl oriţi!

Cea mai frumoasă fl oare a acestui anotimp este lăcrămioara 
- o fl oare albă şi gingaşă, cu parfum îmbătător şi cu clopoţei 
micuţi ca lacrimile de stea.

Primăvara este cel mai colorat şi mai parfumat anotimp!
Narcis Lungu
cl. a V-a, Sc. Pitulicea
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Soarele și 
anotimpurile

 
Soarele are multe fețe
Și el știe să răsfețe
Flori, copaci, ieduțe, 

mieluțe.
Atunci soarele-i călduț.

Ați ghicit de bună 
seamă:

Soarele-i de Primavară.

Dar în luna lui Cuptor,
Soarele-i dogoritor.

Încălzeste-ntreaga țară,
Nu prea poți să stai 

pe-afară.
Ați ghicit de bună 

seamă:
Este soarele de VARĂ.

      
Zilele se micșorează,

Plantele se întristează,
Pleacă păsările-n cârd,
Soarele-i de-acum mai 

blând.
Știm cu toții ce 

înseamnă:
Este soarele de 

TOAMNĂ.

Anotimpul alb și rece
Parcă nu mai vrea să 

plece.
Pomii-s tare zgribuliți,

Acum soarele-i cu dinți.
Ați ghicit de bună 

seamă:
Este soarele de 

IARNĂ.
   

Astfel, în data de 7 
aprilie 2012, Şcoala cu 
Clasele I-VIII Glodeanu 
Sărat a participat 
la două concursuri 
interjudeţene, la care 
elevii acestei unităţi de 
învăţământ au obţinut 
rezultate remarcabile.
La concursul 

interjudeţean de ştiinţe 
ale naturii „Fotonii-y“, 
desfăşurat în localitatea 
Fierbinţi, judeţul 
Ialomiţa, echipajele 
formate din elevi din 
clasele VI-VII au obţinut 

locul 2, prin Rusu Mihai, 
Stan Alexandru, Olaru 
Alexandra şi Ciupitu 
Geanina şi respectiv 
locul 3, graţie elevelor 
Cârstoiu Carmen, Slate 
Mihaela şi Riciu Maria.
O distincţie cel puţin 

la fel de onorantă, mai 
exact locul I, a obţinut  
formaţia de dans 
„Fantasy“, compusă din 
Stoica Valentina, Ioniţă 
Florentina, Pîndaru 
Andreea, Enache Ana, 
Dinu Andreea, Ştefan 
Ana, Burlacu Andreea, 

Militaru 
Andreea, Bratu 
Mihaela şi 

Davidoiu Ramona. 
Formaţia „Fantasy“ 
a reprezentat 
unitatea şcolară 
la concursul 
interjudeţean „În 
paşi de dans“ 
de la Urziceni, 
competiţie la 
fi nalul căreia a 
ocupat poziţia 
fruntaşă.
Iată, aşadar, câteva 

dintre cele mai recente 
performanţe ale acestor 
copii, performanţe care 

completează 
seria de până acum 
a unor rezultate de 
excepţie şi care preced, 
fără îndoială, un şir cel 
puţin la  fel de lung.

Valentina TUDORACHE, cl. 
a VII-a, Sc. Pit licea

  SĂRBĂTOAREA   SĂRBĂTOAREA 
DE PAŞTIDE PAŞTI

Dimineaţă s-a făcut,Dimineaţă s-a făcut,
Soarele a răsăritSoarele a răsărit

Pe noi ne-a înveselitPe noi ne-a înveselit
Când afară am ieşit.Când afară am ieşit.
Toţi se roagă, toţi se-Toţi se roagă, toţi se-

nchină,nchină,
Toţi se duc, vin înapoi,Toţi se duc, vin înapoi,

Paştele e pentru noiPaştele e pentru noi
Rază de lumină la Rază de lumină la 

fereastră fereastră 
Şi speranţă multă-n Şi speranţă multă-n 

casă!casă!
Paştele prea sfânt şi Paştele prea sfânt şi 

bunbun
Ne aduce-aminte acumNe aduce-aminte acum
Cum este să fi m copiiCum este să fi m copii
Să cântăm cu glasul Să cântăm cu glasul 

inimii!inimii!
Ionela DanIonela Dan

cl. a VII-a, Şc. Pituliceacl. a VII-a, Şc. Pitulicea

CU EI NE MÂNDRIM!
Faptul că elevii din Glodeanu Sărat au 

făcut ca numele localităţii să fi e cunoscut 
şi apreciat în numeroase competiţii nu 
mai este o noutate. Iar copiii din această 
comunitate sunt cu atât mai remarcabili cu 
cât aptitudinile şi talentele lor sunt foarte 
diverse, fi e că vorbim de ştiinţele exacte, 
latura umanistă sau domeniul artistic.
Cele mai recente astfel de performanţe vin, 

de altfel, să confi rme faptul că localitatea 
nu este reprezentată cu succes doar de „cei 
mari“, ci şi de tânăra generaţie.

ă

Profesor coordonator Cornelia Jipa, Școala Pitulicea
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Derulat sub genericul „Viitorul începe 
cu tine!“, proiectul educativ - parte a 
programului naţional „Şcoala altfel“ - la care 
au luat parte elevii din Glodeanu Sărat, s-a 
constituit într-o serie de activităţi care au 
avut în centrul atenţiei copiii comunităţii de 
aici.
Astfel, conducerea şcolii, în parteneriat cu 

Primăria, parohiile locale şi părinţi ai elevilor 
au desfăşurat o serie de activităţi în care 
implicarea şi stimularea participării tuturor 
copiilor la diverse activităţi a fost obiectivul 
central al acestui demers.
Iar aptitudinile, talentele şi capacităţile în 

diferite domenii le-au fost puse în valoare 
din plin, dacă ţinem cont de faptul că 
acţiunile derulate au avut teme dintre cele 
mai diverse: ecologie - „Fii verde!“, sănătate 
- „Suntem ceea ce mâncăm“, sport - „Cel 
mai bun câştigă“, cultură - „Cel mai talentat 
elev“ şi voluntariat - „Dar din dar se face 
rai“.
Legat de această benefi ciile acestei 

noutăţi pe care anul şcolar în curs a 
adus-o, domnul Nicolae Trişcaş, directorul 

unităţii de 

învăţământ, 
ne-a declarat: 
„Programul 
«Şcoala altfel» 
a avut un real 
succes pentru toţi 
factorii implicaţi, 
atingându-
şi obiectivele, 
iar activităţile 
desfăşurate de 
către elevii şi 
preşcolarii noştri 
au fost pe placul 
lor, demonstrând 
încă o dată că 
aceştia participă 
activ la acest tip de activităţi non-formale“.
Nici nu este o supriză, această participare 

activă a copiilor, am adăuga noi, având 
în vedere pasiunea lor constantă pentru 
activităţile educative şi mai ales ambiţia 
de a se face remarcaţi, atât pe ei cât şi 
unitatea de învăţământ pe care o reprezintă, 
în cadrul unor acţiuni sau competiţii dintre 
cele mai diverse.

Programul Naţional „Şcoala altfel“
„Viitorul începe cu tine!“

Prog amul „Şcoala altfel“, care a debutat în anul şcolar 2011- 2012, constă în der larea, la nivelul fi ecărei unităţi de învăţământ, în 
săptămâna 2-6 aprilie 2012, a unui orar special, for at doar din activităţi cu caracter non-for al.

Prog amul își propune implicarea, deopot ivă, a elevilor și a dascălilor, în activități nonfor ale, interesante, care să le valorizeze 
talentele, preocupările ex a-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.

Pent  şcoala, primăria şi comunitatea din Glodeanu Sărat, debut l acest i prog am a constit it un minunat prilej în care talentele şi 
aptit dinile copiilor au fost valorifi cate din plin, lucr  pe care prog ama şcolară obişnuită, datorită rigorilor ei, îl per ite ceva mai rar.

Au fost, în acelaşi timp, momente apreciate în egală măsură de toţi par icipanţii la aceste activităţi, cu atât mai mult cu cât temele 
abordate au reuşit să stâr ească nu numai interesul, ci şi implicarea fi ecăr ia dint e aceştia.

u
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Ingrediente (pentru o tavă rotundă cu 
diametrul de 24 cm)

Pentru aluat:
250 grame de făină (± 2-3 linguri, 

cantitatea de făină diferă în funcție de 
calitatea făinii), 2 gălbenușuri, 90 de ml 
lapte, 10 grame de drojdie proaspătă, 
coaja de la 1/2 lămâie, coaja de la 1/2 
portocală, 1 praf de sare, 65 de grame 
de unt, 50 de grame de zahăr, opțional, 
esența de rom, vanilie etc.; în plus: 1 
gaăbenuș pentru uns pasca

Pentru umplutură:
250 grame de smântână, 50 de grame 

de făină, 100 de grame de zahăr, 3 
gălbenușuri, 2 albușuri, 1 praf de sare, 
dupăgust: vanilie, coaja de lămâie, stafi de, 
coajă de portocale confi ată etc. 

Preparare:
Aluatul este același cu cel de cozonac: 

se freacă bine drojdia într-un castronel 
cu zahărul, până când se lichefi ază, se 
diluează cu laptele călduț (maximum 40 de 
grade) și se lasă deoparte. Gălbenușurile 
se freacă bine cu sarea apoi se diluează cu 
laptele și drojdia activată. Se frământă  bine 
un aluat din făina, laptele cu gălbenușuri, 
50 de grame de unt topit și arome. Aluatul 
se așează într-un castron uns cu puțin ulei, 
se acoperă cu o folie alimentară sau cu un 
șervet și se lasă să crească într-un loc 
călduț, ferit de curenți de aer, până când 
își dublează volumul. Aluatul se împarte în 
2 părți egale, dintr-una se întinde o foaie 
de dimensiunea tăvii, nu mai groasă de 1 
cm, care se așează în tava bine unsă cu 
unt. Se oprește o mică parte din aluatul 
rămas iar din restul de aluat se modelează 
un șnur răsucit în două care se așează 
de jur împrejur în formă. Se unge bine 
aluatul din formă cu restul de unt topit. Din 
aluatul păstrat se modelează două suluri 
lungi, care se îndoaie în două la mijloc și 
se răsucesc de două ori. Capetele rămase 
libere ale celor două șnururi se răsucesc 
între ele, formând crucea care se va pune 
în mijlocul formei, peste umplutură.

Pască cu 
smântână

Ingrediente (pentru 2 cozonaci)
1 kg făină, 50 g drojdie, 250 g zahăr, 

550 ml lapte, 200 g ulei, 5 gălbenușuri, 
1 linguriță rasă de sare, arome - coajă 
rasă de lămâie, portocală, esență de rom, 
vanilie, umplutură după preferință: rahat, 
stafi de, nuci, mac, cacao etc.

Mod de preparare
Într-un castron mare se cerne făina de 

două ori ca să fi e mai pufoasă. Încălzim 
laptele în care dizolvăm zahărul și vanilia.

Pregătim apoi maiaua din drojdie cu puțină 
făină și câteva linguri din laptele preparat 
deja, care nu trebuie să fi e fi erbinte, apoi 
presărăm peste maia o mână de făină și 
o lăsăm la loc cald cam 10-15 minute, să 
crească, până se „crapă făina“.

Gălbenușurile le frecăm cu sare, coaja de 
lămâie și portocala.

Adăugăm maiaua, restul de lapte călduț 
și gălbenușurile șiî ncepem încet să 
frământăm, adăugând puțin câte puțin 
uleiul care trebuie să fi e călduț.

Se frământă timp de 30 minute, 
împăturind aluatul sau trântindu-l de vasul 
în care se frământă.

Acoperim castronul cu un șervet curat și 
lăsăm aluatul la crescut, în loc cald, cam 
o oră și jumătate. Între timp se pregătesc 
tăvile care trebuie să fi e la temperatura 
camerei și le acoperim cu hârtie de copt.

Se ia aluatul crescut și se împarte în 
două pentru cei doi cozonaci și apoi fi ecare 
jumătate tot în două.

Se întind două foi de aluat pe o peliculă 
fi nă de ulei, se adaugă umplutura și se 
rulează. Apoi se împletesc câte două și 
se lasă la crescut, în tavă, aproximativ 
40 de minute; înainte de a se pune la 
copt, cozonacii se ung cu gălbenuș de ou 
amestecat cu 2 linguri de lapte și se presară 
cu zahăr, mac sau susan. Cozonacii se coc 
în cca. 50 de minute la foc domol.

Cozonac pufos

Vorba lui Nică al lu’ Ştefan a Petrii din 
Humuleşti, „Nu ştiu alţii cum sunt, dar 
eu...“, eu, întotdeauna, de Paşti, sunt 
copleşită de emoţie şi am sentimentul că 
odată cu Paştile începe o nouă lume, o 
nouă viaţă...

În sufl etul meu, cel puţin, Sărbătoarea 
Paştilor este identifi cată cu primăvara, cu 
verdele, cu revenirea la viaţă a naturii, cu 
întoarcerea la credinţă...

Paştile înseamnă Soarele care 
încălzeşte pământul reavăn, fl orile care-
şi deschid petalele, buchete de lalele 
şi narcise albe şi galbene..., zumzetul 
gâzelor, clinchetul glasurilor de copii 
jucându-se pe uliţă... şi, mai ales, zorul 
gospodinelor şi gospodarilor care nu mai 
pridideau cu curăţatul casei, a grădinii, 
al pomilor... Paştile sunt atunci când 
miroase a var proaspăt pe pereţii 
casei şi pe brâul pomilor, când se 
amenajeză şanţurile din faţa curţii...

Paştile erau chemate, în casele 
românilor, de icoana împodobită 
cu ramuri de salcie şi de mirosul 
cozonacilor cu nucă, de drobul şi 
friptura de miel, dar, mai ales, spre 
bucuria copiilor, de ouăle vopsite în 
roşu şi galben, şi albastru, şi verdele 
câmpiei...
Şi după ce ziua-ntreagă roboteau 

în casă şi în curte, seara, odată cu 
apusul soarelui, femeile - mai ales, dar şi 
bărbaţi, îşi trăgeau sufl etul la Deniile de 
la biserica din mijlocul satului, acolo unde 
maturii şi copiii se adunau pentru a aduce 
prinos de biruinţă Puternicului, Curatului 
şi Mărinimosului care s-a jertfi t pentru noi, 
muritorii nevrednici... 
Şi cu câtă nerăbdare erau aşteptate 

Paştile de copii, al căror univers se 
derula între Crăciun şi Paşti, între Paşti 
şi Crăciun, între trăistuţa încărcată cu 
nuci, bomboane şi colăcei de la Moş 
Ajun şi ouă roşii cu cozonac, hăinuţele şi 
săndaluţele cu care se înnoiau de Paşti... 

De fi ecare dată, de Paşti, în faţa ochilor 
mi se derulează „fi lmul“ de primăvara 
devreme, cu pomi încărcaţi de fl oare 
şi potecile zvântate de soarele blând, 
pe care, sfi oşi, îmbrăcaţi în hăinuţe 
şi încălţări noi, copiii cu bujori în 
obrăjori se îndreptau cuminţi către 
biserică pentru Sfânta Împărtăşanie, 
iar mai apoi, în zorii zilei din Duminica 
Paştilor, grăbeau pasul dinspre 
biserică spre casă, cu o mânuţă făcută 
căuş în jurul Luminii pe care o luaseră 

din Lumina Sfântă pentru a o menţine 
vie... 

Dimineaţa nici vorbă de mâncare 
pe nerăsuflate! Ritualul continua... 
În cana de lângă găleata cu apă, 
întotdeauna, găseam un ou roşu şi o 
monedă. Musai, trebuia să ne spălăm 
faţa şi mâinile cu apa din cana în 
care erau oul roşu şi moneda, nu de 

alta, dar ca să ne fie, tot anu’, obrajii 
roşii ca bujorii şi să avem sănătate de 
fier... Apoi ni se binecuvânta trupul cu 
anafură şi apă sfinţită, şi... Şi urma 
ciocnitul ouălor! Cu câtă grijă alegeam 
oul care mi se părea cu coaja mai tare, 
cu o formă mai ascuţită... cu gândul că 
aşa voi fi învingătoare! Nu eu, ci oul 
meu va sparge ouăle celor de lîngă 
mine... Şi ce tristeţe mă cuprindea 
când oul meu era învins!!! Oricum, 
urma o masă copioasă! Ouă roşii cu 
cozonac!

În după-amiaza Duminicii Paştilor, 
aceiaşi copii sfi oşi, îmbrăcaţi de sărbătoare 
- părinteşte dojeniţi să nu uite să spună 
„Christos a Înviat!“ când întâlnesc adulţi 
în calea lor - cu coşuleţe din răchită, 
acoperite cu frumoase ştergare ţesute 
în casă, erau trimişi de mame cu de 
împărţeală - cozonac şi ouă roşii, covrigi 
prăjiţi în ulei şi o bucată de carne de miel - 
la fi ni şi la naşi, la mătuşi şi unchi, la bunici 
şi la alte rubedenii, la vecini... De unde, de 
obicei, se întorceau cu coşuleţul tot plin, la 
rându-le, rubedeniile, vecinii împărţeau şi 
ei cîte ceva de Paşti... Un fel de „îmi dai, îţi 
dau“... 
Şi a doua, şi a treia zi de Paşti pe uliţele 

satului era un du-te-vino continuu, porţi 
şi uşi deschise, şi vizite... Şi zâmbete, şi 
bucurie, şi bunătate! Nici urmă de invidie 
şi ură, de bârfă şi fărădelege, pentru că 
erau Paştile. Şi de Paşti se cuvenea şi se 
cuvine să fi m mai buni şi mai calmi, mai 
calzi şi mai înţelegători, şi mai înţelepţi, şi 
mai îngăduitori...

Chistos a Înviat!
Matilda Cazacu-Sturza

Paştile - Sărbătoarea Învierii, 
a bucuriei şi îngăduinţei!

PAŞTELE… este cea mai mare 
sărbătoare a creştinilor, motivul 
pentru care noi, oamenii, renaştem 
în fi ecare an, prilejul de a cunoaşte 
iubirea, pe care Dumnezeu ne-o 
poartă necondiţionat, iubirea ce 
sfi dează timpul.

Cu toate că Paştele este 
sărbătorit ca fi ind doar Învierea 
lui Iisus Hristos, doar o istorie, noi 
nu trebuie să acceptăm că marea 
sărbătoare numită „Paști“ este 
doar un trecut, doar un eveniment 
care a avut loc, însă care nu se va 
mai repeta. Nu trebuie să privim 
istoria ca pe o realitate aducătoare 
doar de nostalgie, ci ca pe un 
fenomen etern, în veşnică mişcare 
ce prinde viaţă în fi ecare moment 
în care este amintit. Paştele este 
mult mai mult decât o sărbătoare. 
Paştele este momentul oportun 
pentru ca noi să uităm de toată 
răutatea şi invidia, de această 
lume rea ce se transformă mereu 
într-o lume şi mai rea şi să ne 
amintim că CINEVA, CÂNDVA 
şi-a dat viaţa în schimbul unui 
strop de iubire din partea noastră, 
în schimbul vieţii noastre.

Trebuie să conştientizăm că 

Dumnezeu s-a întrupat ca OM şi a 
pătimit pentru noi pe cruce, iar noi 
nu facem decât să credem că este 
dreptul nostru fi resc ca Dumnezeu 
să facă asta şi rămânem indiferenţi 
faţă de jertfa Sa supremă. Fiecare 
înţepătură, fi ecare lovitură, fi ecare 
jignire Dumnezeu a simţit-o ca 
om simplu şi nu a avut parte de 
nicio îndurare. A fost jignit, a 
fost batjocorit, a fost umilit, însă 
El a continuat să ne poarte o 
iubire imensă. I-au fost zdrobite 
demnitatea şi sufl etul şi tot a 
continuat să ne iubească. Deşi a 
avut ocazia de a sfi da destinul, 
de a-l ocoli, Dumnezeu a înfruntat 
aceste umilinţe, doar pentru a 
ne arăta că este aproape de noi 
şi că ne iubeşte indiferent de 
faptele noastre, pentru ca noi să 
ne întoarcem pe drumul cel bun. 
Trebuie să ne gândim că Iisus a 
simţit limita cea mai îndepărtată 
a durerii, a simţit acea limită 
sfâşietoare ce distruge orice iubire 
indiferent cât ar fi  ea de mare, însă 
nu s-a întâmplat acest lucru ci a 
continuat să ne iubească.Chiar 
şi în pragul morţii Iisus Hristos nu 
s-a rugat pentru El, ci s-a rugat, a 

cerut îndurare şi iertare 
pentru noi, deoarece 
noi, inconştienţi, am ucis 
omul ce atât de mult ne 
iubeşte.

Iubirea lui Dumnezeu 
nu are egal, ea este 
unică, este o iubire ce 
nu necesită suferinţă, 
ea există şi nu poate fi  
distrusă. Cu iubirea Sa 
poate ajuta, poate salva 
pe oricine din deşertul păcatelor.

Cu toate că Paştele trezeşte 
amintiri dureroase, cu siguranţă 
Paştele înseamnă anularea 
timpului şi oprirea lui.

Paştele este spaţiul eternei 
fericiri, reprezintă un refugiu 
de care avem parte, însă nu-l 
împărtăşim aşa cum ar trebui, 
Paştele reprezintă liniştea, acea 
linişte minunată de care avem 
aşa de multă nevoie, pacea, 
acea pace simţită în interiorul 
nostru, acea pace ce ne permite 
să simţim imensa iubire pe care 
Dumnezeu ne-o poartă.

Paştele poate fi  considerat 
ansamblul tuturor lucrurilor 
frumoase, simbolul fericirii şi al 

frumosului.
Paştele oglindeşte în fi ecare an 

victoria binelui împotriva răului, 
a smereniei împotriva trufi ei, a 
altruismului împotriva egoismului, a 
dragostei împotriva urii şi, nu în cele 
din urmă, a vieţii împotriva morţii.

Paştele reprezintă un eveniment, 
un mare eveniment care, deşi 
este într-o veşnică mişcare, 
rămâne întotdeauna neschimbat, 
un eveniment ce, deşi trezeşte 
nostalgie, rămâne întotdeauna cel 
mai important moment pentru ca 
nouă, oamenilor, să ni se deschidă 
o poartă către Dumnezeu…

Diana Riciu, cls. a VIII-a A, 
Școala Glodeanu Sărat

Profesor coordonator Monica
Frăţilă 

PAŞTELE - O PORTIŢĂ 
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