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Bucurie şi emoţie, la cea de-a doua
ediţie a Zilei Comunei

Desfăşurată duminică, 22 iulie,
cea de-a doua ediţie a Zilei
Comunei Glodeanu Sărat a fost,
deopotrivă pentru
administraţie locală şi
comunitate, un succes
deplin şi în acelaşi
timp un eveniment
memorabil. Iar faptul
că lucrurile stau aşa
îl demonstrează,
fără doar şi poate,
numărul impresionant
de participanţi la
manifestare, aproximativ
v
3.000 de persoane
alegând să celebreze
împreună ziua localităţii.
Şirul
manifestărilor
dedicate
comunităţii a
debutat cu un
tedeum oficiat
de preoţii din
localitate,
moment de
solemnitate
la care au
participat
numeroşi
locuitori ai
comunei.
După
oficierea
emoţionantei slujbe, preotul Tatu
Gheorghe a adresat câteva cuvinte
celor prezenţi: „Felicit organizatorii
acestui eveniment – Primăria și
Consiliul local – mă bucur să ne
revedem, ne bucurăm că iată, prin
strădania oamenilor din fruntea
comunității se organizează un
asemenea festival, lucru deloc ușor,
care nu este la îndemâna oricui,
la care vor participa invitați de
excepție care ne reprezintă cu cinste
pe toate scenele lumii, vestind că
suntem români buni, care știu să și
muncească dar să se și distreze. Este
un lucru bun că sunteți aici, oameni
din toată comuna Glodeanu Sărat,
despre care toată lumea știe că sunt
oameni harnici, care muncesc de
dimineată până noaptea, dar știu
să și păstreze un răgaz, pentru a
se veseli puțin, ca de mâine să o
poată lua de la capăt. Este cinstea
dumneavoastră, dragi glodenari,
și vă asigurăm de aprecierea
noastră, a preoților. Poporul român
știe să și îngenuncheze, știe să se

și roage, știe să și muncească dar
știe și să petreacă. Așadar, astăzi,
binecuvântarea lui Dumnezeu face

ca să avem
c
vreme bună și
v
cu toții să ne
c
veselim și să
v
ne-mbrățișăm
ffrățește și
părintește
și să ne
ș
bucurăm!”
La rândul
său, edilul
s
localităţii
Glodeanu
Sărat,
S
domnul Neculai Stoica, s-a adresat
membrilor comunităţii sale, mulţumind
tuturor pentru că au ales să petreacă
împreună ziua ce le este dedicată,
nu înainte de a mulțumi părintelui
Gheorghe Tatu pentru emoționantele
cuvinte: „Bine ne-am regăsit!
Mulțumesc, dragi glodenari, pentru
numeroasa participare la cea de-a
doua ediție a Zilei comunei noastre,
zi în care ne vor încânta cu prezența
artiști consacrați ai cântecului popular,
unii dintre aceștia pentru prima dată în
localitatea noastră. Cu această ocazie,
țin să vă mulțumesc pentru încrederea
acordată în obținerea celui de-al
doilea mandat de primar și vă asigur
că voi face tot ce este posibil ca ceea
ce ne-am propus să se realizeze.
Voia bună să fie astăzi la ea acasă,
să ne bucurăm, să ne veselim cu
mic, cu mare, de sărbătoarea de
suflet a întregii noastre comunităţi”, a
spus domnul primar, printre altele, în
cuvântarea sa.
Au urmat apoi alte momente
aşteptate cu nerăbdare de toţi cei

prezenţi, organizatorii
împletindu-le fericit pe
cele muzical-artistice dedicate celor mari
d
- cu surprizele,
ce aveau să
c
devină de neuitat,
d
special pregătite
s
pentru micuţii participanţi
la eveniment. Astfel, dacă
tinerii
şi adulţii s-au bucurat
t
de
d cântecele, tradiţionale
sau
s moderne, ale unor
artişti
precum Formaţia lui
a
Laurenţiu - fiul celebrului
lăutar Fănoi din Glodeanu
Sărat, Maria Dragomiroiu,
Constantin
Enceanu,
Nemuritorii, Mario
Buzoianu, Gabriela
Bolocan, Ana
Sorela Mladin, George
Mitrea sau Claudia,
copiilor prezenţi le-a
fost greu să aleagă
un singur moment
preferat din mulţimea
de surprize puse în
scenă pentru ei. Pentru
a enumera aici doar câteva
dintre ele, merită amintite castelul
gonflabil pus la dispoziţie de către
Primărie, momentele în care s-au
prins, amuzaţi şi curioşi, în jocul
picturii... pe faţă sau cele în care
au degustat dulciurile preferate, fie
că a fost vorba de vată de zahăr,
gogoşi sau sucuri. Un alt moment
deosebit pentru
cei mici a fost,
de asemenea,
cel în care au
avut ocazia de a
se fotografia cu
artiştii prezenţi
la spectacol,
îndrăgita Maria
Dragomiroiu
aflându-se de
departe printre
preferaţii celor
mici.
Concluzionând, ce altceva
am putea spune decât faptul că
evenimentul de anul acesta a fost
un succes atât pentru organizatori
- primăria și consiliul local al
comunei - cât şi pentru beneficiari membrii comunităţii -, un moment
de care au ştiut să se bucure,
ca de fiecare dată, în armonie,
echilibru şi bună dispoziţie.
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Oameni în slujba oamenilor...

Dincolo de momentele dificile din punct de vedere economic, social sau politic pe care le întâmpinăm
cu toţii, sau poate tocmai în pofida lor, comunitatea din Glodeanu Sărat nu a uitat să-şi onoreze nici în
acest an figurile care au marcat viaţa şi evoluţia ei. Sunt oameni care, chiar şi în perioade dificile, reuşesc
să răzbată, să înfrângă piedicile de orice fel, pentru a-şi împlini destinul: acela de a oferi tot ce este mai
bun din experienţa lor, din cunoaşterea lor, din calităţile lor, fragedelor generaţii de azi care vor deveni
„oamenii mari“ de mâine.
Astfel de Oameni - pentru care a cântărit mai mult viitorul celor din jur decât prezentul propriu - au primit,
de Ziua Comunei Glodeanu Sărat, un simbolic semn de preţuire din partea comunităţii, pentru tot ce au
oferit timp de... o viaţă întreagă.
Ca şi anul trecut,
şi la această ediţie
ş
a Zilei Comunei
au fost conferite
a
ttitluri de Cetăţean
de Onoare pentru
d
două personalităţi
d
cu merite deosebite,
c
dar şi diplome de
d
excelenţă pentru cei
e
mai vârstnici locuitori
m
ai comunei Glodeanu
a
Sărat respectiv cele
S
mai longevive cupluri
m
ale comunităţii.
a
Astfel, titlurile de
Cetăţean de Onoare
C
au fost conferite
a
doamnei profesor
d
Marin Artemiza şi
M
domnului profesor
d
Ivaşcu Petre, dascăli
cu o activitate
didactică de peste
patru decenii. Domniile
lor au format, cu
infinită răbdare
şi înţelepciune,
destinele copiilor
din Căldăruşanca şi
Glodeanu Sărat vreme
de 25 de ani în calitate
de directori ai unităților
de învățământ, dar
și de dascăli, vreme
de peste 4 decenii,
având, cu fiecare
oră, cu fiecare an, cu
fiecare deceniu de
muncă un aport uriaş
la tot ce înseamnă
educaţia şi formarea
copiilor de ieri şi de azi
ai comunităţii noastre.
Destinele celor
două personalităţi
locale evocate,
păstori ai sufletelor
de copii, destinele
acestor Oameni s-au
confundat cu destinele
şcolilor pe care le-au
condus cu dăruire şi
devotament. Au format

zeci de generaţii care
au dus mai departe
renumele şcolilor din
comuna Glodeanu
Sărat - şi în vremuri
mai bune dar şi în
vremuri de restrişte pentru ca micuţii de
ieri să fie azi oamenii
mari care-şi aduc
aminte cu drag de
anii de şcoală dar şi
de educaţia primită în
unităţile de învăţământ
din comuna Glodeanu
Sărat.
De-a lungul timpului,
mii de foşti elevi ai
şcolilor de aici au
făcut şi continuă să
facă şi astăzi, cinste
comunităţii noastre,
atât în ţară cât şi
peste hotare. Iar acest
lucru se datorează
bazelor educaţiei
şi învăţământului
local, graţie unor
oameni care s-au
implicat neobosit
în viaţa şcolară şi
extraşcolară a celor
mai fragede vlăstare
ale comunităţii.
Au construit şcoli,
dar şi destine şi au
făcut sacrificii pentru
ca şcolile noastre să
reprezinte cu cinste
şi onoare localitatea.
Au adus în comună,
de-a lungul timpului,
sute de premii la
concursuri judeţene şi
naţionale şi au susţinut
toate competiţiile care
au pus în valoare
potenţialul acestor
fii de harnici, dar şi
modeşti glodenari.
Firi răzbătătoare şi
permanent implicate,
au format nu numai
copii dar şi zeci de

generaţii de tineri
dascăli, cărora le-au
insuflat dragostea de
oameni, de catedră,
de cunoaştere şi
autocunoaştere şi,
mai presus de toate,
dragostea de viaţă
în cele mai frumoase
forme ale ei.
Împreună cu
jumătăţile domniilor
lor, doamna profesor
Ivaşcu Dorina şi
respectiv domnul
învăţător Marin
Gheorghe, cei doi
dascăli sunt un etalon
pentru comunitatea
noastră, implicaţi
activ în problemele
acesteia pentru care
nu există efort, durere
sau sacrificiu atunci
când vine vorba de a
modela, cu blândeţe şi
gingăşie, mii de suflete
fragile ce vor deveni,
mâine, personalităţi
bine conturate în marea
familie a comunităţii.
În semn de apreciere
pentru o viaţă
întreagă de muncă
onestă, de abnegaţie
şi devotament, de
azi înainte comuna
Glodeanu Sărat se
mândreşte cu doi
Oameni de excepţie,
Cetăţeni de Onoare
ai localităţii, doamna
Marin Artemiza şi
domnul Ivaşcu Petre.
***
Un semn de apreciere
și la fel de plin de
sensibilitate au primit,
prin acordarea unor
diplome de excelenţă și
a unor daruri simbolice,
şi cei mai vârstnici
locuitori ai frumoasei
noastre comune,

precum şi cele mai
longevive cupluri, câte
unul din fiecare sat.
Oameni care au ştiut
să trăiască frumos,
atingând astăzi, iată,
vârsta înţelepciunii
şi, de asemenea,
oameni care au ştiut
să iubească frumos,
împărţind împreună,
din dragoste şi cu
aceeaşi dragoste, şi
momente fericite, şi
mai puţin fericite, dar
rămânându-şi alături în
fiecare clipă.

Iată cei mai
vârstnici locuitori
ai comunei
noastre:
▪ Doamna Minea
Maria din satul
Glodeanu Sarat
(1915)
▪ Doamna Tătaru
Ileana din satul Ileana
(1921)
▪ Doamna Dan
Păuna din satul
Pitulicea (1916)
▪ Doamna Tudor
Ioana din satul
Caldarusanca (1924)

Diplome pentru
cele mai longevive
cupluri au fost
acordate pentru:
▪ Familia Drăgulin
Gheorghe şi Maria din
satul Glodeanu Sărat
▪ Familia Nedelcu
Alexandru şi Maria din
satul Ileana
▪ Familia Lupu Petre
şi Eleonora din satul
Pitulicea
▪ Familia Toma
Cristea şi Maria din
satul Căldărușanca
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Artişti de excepţie dar și spectatori pe
măsură la Ziua Comunei Glodeanu Sărat
Fiecare dintre
momentele
care s-au
succedat
în cadrul
evenimentului
dedicat
comunităţii a
avut partea sa
de emoţie, de
solemnitate,
de bucurie sau
bună dispoziţie.
Astfel,
programul
artistic care s-a
desfăşurat potrivit atentei
organizări a evenimentului
a strâns şi el, de partea sa,
un număr impresionant de
participanţi.
Şi ce poate fi mai potrivit
când vine vorba de
apropierea dintre oameni,
decât momentele în care
aceştia rezonează împreună
în emoţia uneia dintre cele
şapte arte? Şi vorbim aici
despre muzică
dar şi despre
dans, arte pe
care unii dintre
cei mai de seamă
reprezentanţi
le-au adus
cu aceeaşi
pasiune în faţa
celor prezenţi,
în recitaluri de
excepţie.
Astfel,
programul
artistic din
cadrul sărbătorii comunei
a fost deschis de Formaţia
Fantasy din Glodeanu
Sărat, alcătuită din Ioniţă
Florentina, Enache Ana
Maria, Dinu Andreea,
Trișcaș Roxana, Medeleanu
Florentina, Stan Daniela,
Stoica Valentina, Pîndaru
Andreea, îndrumată de
domnul profesor Trişcaş

Nicolae,
care a susţinut
Ni l
ţi t
un spectaculos program
de dansuri. Aplauzele din
partea numerosului
public au fost urmate de
un bis, semn că tinerele
domnişoare au fost mai
mult decât încântătoare
prin naturaleţea, graţia,
feminitatea dar şi
profesionalismul actului
artistic pus în scenă.
La rândul său,

pe ritmurile
p
cântului
c
popular, într-o
p
iinterpretare
de zile mari.
d
Marea
doamnă
d
a muzicii
populare
p
româneşti,
r
Maria
M
Dragomiroiu,
D
afl
a ată pentru
prima
oară
p
în
î Glodeanu
Sărat, a
fost aplaudată îndelung,
pe
p ritmurile melodiilor

interpretate
de
i
artistă
dansândua
se
s neîntrerupt. În
plus,
aceasta a
p
făcut
fotografii cu
f
toţi
t cei care au dorit
să
s aibă o amintire

formaţia lui Laurenţiu
și a fratelui său, fiii
celebrului lăutar Fănoi
din Glodeanu Sărat, a
susţinut un recital de
excepţie care a făcut
să se prindă-n joc, la
fel cum se întâmpla
odinioară la hora
satului, tineri şi vârstnici,
care au dansat neobosiţi

cu marea artistă a scenei
noastre populare. Melodii

consacrate ale Mariei
Dragomiroiu i-au încântat
pe toţi cei prezenţi, care
i-au demonstrat, în fiecare
moment al recitalului
acesteia, cât de mult o
apreciază. Marea artistă a
promis, de altfel, glodenarilor
că va reveni cu drag în
comuna lor, ori de câte ori va
fi invitată.
Constantin Enceanu,
un alt celebru interpret al
muzicii noastre populare,
aflat de asemenea pentru
prima oară pe meleagurile
noastre, a fost primit cu
încântare de către spectatori,
care au dansat
c
pe melodiile
p
llui timp de zeci
de minute.
d
Repertoriul
artistului a
a
cuprins cele mai
c
ffrumoase cântece
populare, care au
p
ffăcut deliciul
iiubitorilor de
ffolclor şi nu
numai.
Cât despre membrii
formaţiei Nemuritorii,
aceştia au revenit cu
încântare la noi în
comună, după ce au
fost primiţi cu multă
căldură de către
localnici şi la prima
a
ediţie a Zilelor
e
comunei Glodeanu
c
Sărat, din 2011.
Cunoscutele
melodii
interpretate
de aceştia au
d
ffăcut şi ele să
vibreze sufletele
v
spectatorilor
s
prezenţi la spectacol.
Mario Buzoianu, aflat
de
d asemenea pentru a
doua
oară în Glodeanu
d
Sărat, a susţinut un program
de excepţie, cu melodii

pentru toate gusturile.
Iar locuitorii comunei au
demonstrat că ştiu să se
distreze, în aceeaşi măsură în
care şi hărnicia de zi cu zi le
este demonstrată din plin.
Gabriela Bolocan, Ana
Sorela Mladin şi George
Mitrea - care a fost, de
altfel, şi prezentatorul
spectacolului - au susţinut
şi ei recitaluri, cunoscutele
melodii interpretate de
aceştia clasându-se şi ele
printre momentele preferate
de public.
Spectacolul a fost încheiat
de Claudia, tânăra care a
cântat mai mult de o oră
şi jumătate celor prezenţi,
recitalul său fiind aplaudat
în egală măsură de cei
tineri sau mai puţin tineri
spectatori ai evenimentului.
La finalul zilei, un splendid
foc de artificii a încheiat, în
aplauzele celor prezenți,

ediţia a II-a a Zilei Comunei
Glodeanu Sărat, marcând,
astfel, aşa cum se cuvine,
o zi deosebită pentru
organizatori şi în acelaşi timp
pentru întreaga comunitate.
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Misiunea preoțească. De două
mii de ani Biserica
Ortodoxă trăieşte şi
continuă cu succes
opera de mântuire
a Domnului și
Mântutorului nostru
Iisus Hristos prin
preoţii săi, care
propovăduiesc
cuvântul lui
Dumnezeu,
administrează sfintele
e
taine şi îi conduc
pe calea mântuirii
pe cei încredinţaţi
lor. Atunci cand
alegi să devii preot
alegi să-L urmezi lui
Hristos în toate cele
trei slujiri ale Sale:
aceea de Arhiereu
(sau preot - sfințitor), aceea de
Profet (sau învățător) și Împărat
(sau conducător - pe calea
mântuirii). Și toată această slujire
se rezumă la slujirea oamenilor.
Asemenea au făcut înaintașii
noștri, în persoanele foștilor preoți
ce au slujit oamenilor din această
parohie, pr. Gheorghe Andreescu
(ctitorul bisericii din Glodeanu

Sărat), pr. Mantu Popescu,
pr. Alexandru
p
Popescu, pr.
Barbu Georgescu
și toți ceilalți
ș
slujitori.
s
1 iulie 2012.
„„Duminică voi
merge la biserică”
m
a fost cuvintele
au
cel
c mai des folosite
de
d părintele Gogu
îîn discuțiile cu cei
apropiați în ultima
a
săptămână
a
s
viețuirii sale printre
v
noi.
n
În data de 1
iiulie 2012, la
vârsta patriarhilor,
v
părintele Barbu
p
Georgescu –
Gogu, a trecut la cele veșnice.
Era o zi de duminică și pe la ora
8,15 în ușa sfântului altar am auzit
vestea: „Părintele Gogu a trecut
la cele vesnice.” Deși începusem
slujba de pregătire pentru sf.
liturghie, am lăsat pe părintele
conslujitor Adrian și cu sufletul
stăpânit de emoții, un amestec
de întristare, teamă și regret,

am mers la casa părintelui Gogu
pentru a săvârși, așa cum este
rânduiala creștin-ortodoxă, toate
cele necesare pentru prohodire.
În cazul adormirii unui credincios
pregătirile sunt făcute de familia și
apropiații acestuia, însă în cazul
acesta pregătirile le fac preoții.
Nu am mai participat niciodată
la un astfel de eveniment, însă
Dumnezeu m-a întărit și m-a ajutat
să duc la bun sfârșit misiunea ce
o aveam de îndeplinit. Toate cele
necesare înmormântării, veșminte
și obiecte sfinte, erau pregătite și
le-am așezat pe toate la locul lor.
Apoi împreună cu cei de față am
făcut o rugăciune pentru sufletul
părintelui Gogu, fratele nostru,
și după ce sfânta liturghie s-a
terminat sicriul cu trupul adormit a
fost așezat în sfânta biserică așa
cum se cuvine a sta unui preot.
Nu pot uita faptul că în urmă cu
câteva zile, părintele spusese că
duminică va merge la biserica,
în ciuda faptului că nu se mai
ridicase din pat de ceva vreme
din cauza slăbiciunilor trupești.
Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea
și i-a împlinit ultima dorință.
Drumul pietruit de rugăciune.

Timp de trei zile s-au săvârșit
neîncetat rugăciuni de prohodire
la care au participat preoții
din parohiile vecine, preot
Tatu Gheorghe și preot Dinu
Radu, și s-au rostit cuvinte de
învățătură și evocare a vieții și
activității părintelui Gogu. Mulți
credincioși s-au perindat pe la
sicriul părintelui
aducând un
ultim omagiu
celui care ne-a
fost părinte,
tată, prieten,
sfătuitor și
împreună
rugător către
Dumnezeu.
De
asemenea,
au participat
si preoti din
parohiile vecine
mai îndepărtate:
parohia Sf.
Îngeri din
Buzău prin persoana părintelui
protopop Ioan Dumitran și
parohia Gherăseni prin părintele
George Stoica, parohia Mizil,
părintele Păun Cergău (fiu

4

duhovnicesc), dar și din cele
mai apropiate parohia Glodeanu
Siliștea, părintele Laurențiu
Mititelu, parohia Cotorca,
părintele Alexandru Guță, parohia
Văcăreasca, părintele Alexandru,
parohia Câmpeni, părintele
Iulian Raicovici, parohia Florica,
părintele Eduard Mihalcea și nu
îîn cele din urmă
părintele protopop
p
Vișan Ștefan care
V
a adus cuvânt
de respect și
d
rregret din partea
ÎÎnalt Presfințitului
Părinte
Arhiepiscop
A
Epifanie al
Buzăului și
Vrancei.
V
Amintirea
părintelui va
p
rrămâne veșnic în
iinimile noastre,
rrugându-L pe
Bunul Dumnezeu
să-i dăruiască un loc în Împărăția
Sa. Veșnică să-i fie pomenirea din
neam în neam!
Preot paroh
Bogdan Frățilă

„REUNIUNE CULTURALĂ”
– tabăra de vară a Cercului de română nr. 1
Reprezentaţii şcolilor din
Glodeanu
Sărat și Pitulicea,
G
profesor
Frățilă Monica și
p
preot
Frățilă Bogdan respectiv
p
profesor Jipa Cornelia, au
p
avut ocazia de a participa
a
îîmpreună cu elevii, Slate
Mihaela, Tudorache Valentina
M
((cls. a VI-a A Glodeanu Sărat)
și Lungu
ș

Narcis (cls a VI-a, Pitulicea) la
tabăra de vară „Reuniune culturală”,
oferită de Fundația pentru copii „Sf.
Sava”, din Buzău, în colaborare cu
domnul Gheorghe Petcu, membru
al Uniunii Scriitorilor din România
și Cetățean de onoare al județului
Buzău. Tabăra a fost oferită ca
recompensă elevilor și profesorilor

participanți la cercul de română,
condus de doamna profesor
Gheorghe Rădița, desfășurat la
Școala cu clasele I-VIII Haleș.
Douăzeci și patru de elevi din
diverse școli din Buzău și nouă
cadre didactice s-au bucurat de
lumea minunată a Deltei, în satul
Maliuc, aflat la 25 de kilometri de
orașul Tulcea. Tabăra s-a
o
desfășurat
sub forma mai
d
multor
ateliere de lucru: de
m
lectură,
de creație literară,
l
de
d pictură iconografică și pe
linguri
de lemn. Dorința
l
arzătoare
ne-a ajutat să
a
descoperim
o cu totul
d
altă
a lume știută doar din

cărți, lumea Deltei Dunării, muză
incontestabilă în creațiile elevilor
noștri.
Drumul, până la Maliuc, de o
oră jumătate, parcurs cu vaporul,
plimbarea pe canalele Dunării,
până la lacul Fortuna, frumusețea
nuferilor albi și galbeni, precum și
varietatea speciilor de păsări văzute
pe fluviu, au făcut ca fluviul însuși
să scrie în sufletele noastre amintiri
de neuitat.
Prof. Frățilă Monica
și Prof. Jipa Cornelia

Maliucul
În tabără
În judeţul neamului,
La poarta tătarului,
Am venit într-o căsuţă
Ce nu pare a fi micuţă.
Căsuţă de la Maliuc,
Lângă care e un nuc,
E pace şi armonie,
Linişte şi veselie.
Ne distrăm şi ne jucăm,
La activităţi lucrăm.
Dumnezeu ne
luminează,
Iar îngerii ne veghează,
Ca noi să lucrăm cu

spor,
Spre lauda
tuturor.
Delta Dunării e curată,
Frumoasă şi admirată.
În ea vrem a pescui,
Pe toţi să-i putem hrăni.
Părintele Milea de toate
ne-a dăruit,
Sperăm să fie foarte
mulţumit!
Iconiţe am pictat,
Cu vaporul ne-am
plimbat,
Şi sper, ca să fie bine,
Să mai stăm încă trei
zile.
(Tudorache Valentina)

M-am rugat trei zile
Ca să merg trei
mile,
m
Să-ajung la Maliuc
Să văd şi un cuc.

În Deltă

Să mă bălăcesc în apă,
Dar să şi creez o mapă,
Cu multe fotografii
De aici, din Delta Dunării.

A răsărit soarele.
A început o nouă zi.
În Maliuc noi am sosit
Şi ne-am veselit.

Doamna dirigintă m-a învăţat
Să-mi fac curat în pat.
Icoane noi pictăm
Şi multe cărţi lecturăm.

Dunărea e fabuloasă,
Dar şi miraculoasă,
E foarte mare,
Zi de zi luminată de soare.

Când noi pescuim,
De casă ne amintim,
Care e frumoasă
Şi foarte luminoasă.
(Slate Mihaela)

Sălciile de lângă Deltă
Sunt înalte şi gânditoare,
Dar sunt şi răcoritoare,
Pe plaja cea mare!
(Lungu Narcis)

