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Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga) 

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul III, numărul 23,                      

noiembrie-decembrie 2011  

Se distribuie GRATUIT 



   

Stimaţi cetăţeni ai Comunei 

Răducăneni 
 

 

 
După o lungă şi frumoasă toamnă, anul 2011 ne 

părăseşte  grabit  lasănd  cale deschisă noului an 2012.  

Desigur, în mare parte  anul 2011 a avut şi  părţile lui 

bune şi mai puţin bune, datorate în mare parte vremurilor pe 

care le trăim nu numai în ţara noastră ci în toată lumea. 

Dar să ne rugăm să ne dea Domnul pace, sănătate şi 

speranţa că anul care vine  ne va fi mai bine din toate punctele 

de vedere. 

Cum păstrarea şi transmiterea tradiţiilor strămoşeşti 

este un obicei care bucură deopotrivă pe copil şi matur, ţin să 

vă urez multă sănătate, viaţă lungă alături de cei dragi şi 

Sărbători Fericite!   

La cumpăna dintre ani vă urez tuturor ,,LA MULTI 

ANI ,, . 

     

 

 

 

           Cu deosebită stimă primarul comunei Răducăneni, 

                                                               Ing. Neculai Botezatu. 

 

 

 

Stimaţi fraţi întru Hristos, 

 
Dumnezeu a binecuvântat omul, prin naşterea – din femeie, a Fecioarei Maria şi, prin Născătoarea 

de Dumnezeu, pe Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cu siguranţă ne vom pune întrebarea cum de 

s-a întâmplat atare minune!? 

Dar ce nu este minunat la Dumnezeu, si vate minuni nu face Stăpânul tuturor lucrurilor. Până şi 

încercările din viaţa noastră de  zi cu zi… 

Sărbătoarea Crăciunului şi a Naşterii Pruncului divin, Iisus Hristos este o bucurie pentru întreaga 

creştinătate, simbolistica acestei sărbători, printre altele fiind aceea de IUBIRE. Să ştim să  coborâm la 

valoarea imaculată a  sufletului unui copil, să-i preţuim inocenţa, să iertăm ca şi acesta şi să lăcrimăm cu 

acele cristale adevărate şi plină de sărătura care de multe ori ne înţelepţeşte. 

Nu-i uşor deloc! Nici Fecioarei Maria, imaculată înainte de naşterea Mântuitorului, prin Naşterea 

Sa şi după naştere, nu i-a fost uşor; mai mult s ştiut să-şi ducă mai departe Crucea, voită de Dumnezeu – 

fiind aleasă drept locaş sfânt de dăinuire a vieţii pe pământ. Dar şi din voinţă proprie! 

Lumea este deschisă cunoaşterii! Drumurile sunt multe şi mari. Numai că a alege o viaţă simplă, 

curată şi demnă, nu trebuie să mergem cu valul… 

Fecioara Maria, binecuvântata Maică a Mântuitorului, simplă până la martiriu, a urcat drumuri 

spiralate de la care u a dat nicicând înapoi. Poate pildă de urmat, de noi creştinii. Cine ştie… 

 

                                                                        Olariu Elena, Răducăneni 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Gânduri de …sărbătoare Naşterii Domnului 
 

Dacă ai duşmani, împacă-te: Crăciunul înseamnă pace! 

Dacă ai păcate, converteşte-te: Crăciunul înseamnă prietenie cu Dumnezeu! 

Dacă ai prieteni, caută-i: Crăciunul înseamnă comuniune! 

Dacă ai datorii, plăteşte-le: Crăciunul înseamnă dreptate! 

Dacă ai săraci în apropiere, ajută-i: Crăciunul înseamnă dar! 

Dacă ai mândrie, îngroap-o în pământ: Crăciunul înseamnă umilinţă! 

Dacă te afli în întuneric, caută lumina: Crăciunul înseamnă lumină! 

Dacă te afli în eroare, reflectează: Crăciunul înseamnă adevăr! 

Dacă eşti trist, bucură-te: Crăciunul înseamnă bucurie! 

Dacă ai ură, uit-o: Crăciunul înseamnă iubire!  

Poezie şi cântare sfântă, evlavie şi bucurie, colindele sunt aur, smirnă şi tămâie, daruri 

spirituale, izvorâte din inimi şi purtate pe buze, ca daruri şi ofrande aduse Pruncului Isus, ca 

răspuns la iubirea sa faţă de noi, oamenii. Expresii vii şi poetice ale misterului iubirii lui 

Dumnezeu faţă de oameni, colindele au meritul de a ne deschide porţile inimilor noastre pentru a 

deveni biserică, peşteră din Betleem transformată în sanctuar primitor pentru cer, casă de oaspeţi 

în care Pruncul să fie preamărit de magi înţelepţi. Vă aducem o veste bună (un colind): Vine 

Emanuel, Dumnezeu cu noi! Să coboare Prucuşorul Isus în inimile şi în familiile dumneavoastră!  

 

 

 

Pr. paroh Iulian Eugen Kropp 

Pr. vicar Petru Mihăiţă Mogda  

 

 

 

  

 

 

Leagănul lui Isus 
 

 

Acolo sus, pe-un deal frumos 

Unde-i cerul luminos, 

Într-un leagăn stă culcat 

Fiul Maicii înfăşat. 

 

Raza blândă-a soarelui 

Scaldă faţa Domnului, 

Vântul dulce trăgănă, 

Pruncul de mi-l leagănă. 

 

Cântă îngerii în cor 

Să vestească tuturor 

Astăzi cerul s-a deschis 

Pe Hristos ni L-a trimis. 

 
 

 

 



Ce mai e nou? 
 

Noul sau noutatea întotdeauna atrage. Pe toţi! 

De orice vârstă, de orice profesie, de la oraş sau de la 

ţară, mai curios sau mai indiferent… Auzim despre 

ceva nou – ne facem timp să-l şi vedem. Altfel, ce şi 

cum am mai vorbi despre „ Ce mai e nou?” 

Aici, la Răducăneni, un obiectiv nou în 

domeniul construcţiilor civile a atras o mulţime de 

participanţi din comună, mai ales, dar şi din comunele 

vecine şi de la Iaşi, de la judeţ. Este vorba despre noul 

sediu al administraţiei locale – Primăria Răducăneni.  

Realizată într-un design modern, dar mai ales într-un 

timp record – nici doi ani, din câte ştiu eu – şi 

finalizată tocmai când fusese stabilită şi ZIUA 

COMUNEI, pe 28 august 2011, construcţia vine să 

completeze aspectul urban al localităţii. Nu mai vorbesc de faptul că este materializarea unui vis mai 

vechi al conducerii comunei, căci se vorbea despre un nou sediu administrativ-teritorial încă de prin 1985, 

a existat şi un proiect amplasat mai spre centru, cam unde este acum Poliţia de Frontieră. Nu s-a realizat 

până acum, când actuala conducere a comunei a avut posibilitatea să obţină acest proiect. 

La inaugurare au participat mulţi cetăţeni ai comunei – unii atraşi de noutatea evenimentului, cum 

spuneam mai sus, alţii de bună credinţă, bucuroşi că localitatea va avea un sediu de Primărie 

reprezentativ, iar alţii pentru a mai avea încă un subiect de cârteală, de bârfă, până la…Crăciun. Personal 

fac parte din a doua categorie, căci sunt convinsă că era absolut nevoie ca funcţionarii Primăriei să-şi 

desfăşoare activitatea în condiţiile anului 2011, că Răducănenii meritau un sediu frumos, cu atât mai mult 

cu cât vechiul sediu a fost revendicat de moştenitorii avocatului Mocanu, pentru care se plătea o chirie 

mare, şi mai ales pentru că avem pretenţia că nu suntem chiar o comună oarecare. Alte comune din judeţ 

sau din ţară, mult mai mici şi fără o vechime ilustră, au sedii noi de peste 10 ani. Da, sunt convinsă că 

acest obiectiv era neapărat necesar, chiar dacă unii din cei mereu nemulţumiţi (a treia categorie!) spuneau 

în timpul vizitării interiorului că: „De asta avem noi nevoie?”, „mai bine construiau o fabrică!”, „Mai 

bine dădeau mai multe ajutoare!” 

La sfinţirea construcţiei au participat preoţi din întreaga comună – ortodocşi şi catolici – şi a fost 

un moment emoţionant peste măsură când rugăciunile sfinţiilor lor s-au înălţat în acelaşi glas pentru 

sănătatea şi bunăstarea oamenilor din Răducăneni, marea lor majoritate buni credincioşi. Sigur, şi aici au 

fost unele voci din… a treia categorie: „Da’ mie nu mi-a dat colac!” sau „Părintele…cutare nu a primit 

prosop!”.  

În sfârşit, ne-au onorat cu prezenţa invitaţi de seamă, reprezentanţi ai Prefecturii, ai Consiliului 

Judeţean, ai partidelor politice, deputaţi şi primarii comunelor învecinate. Îmi cer scuze că nu-i voi 

nominaliza: au fost destul de mulţi, nu i-am notat şi cred că Dl. Primar Neculai Botezatu ar trebui să dea 

amănunte despre: cât a costat, de unde s-au obţinut fondurile, cine a fost constructorul, ce birouri vor 

funcţiona aici, ce se va întâmpla cu vechiul sediu, care au fost participanţii din judeţ. Zic destul de tare că 

nu fac parte din a treia categorie de participanţi, dar nu mă pot abţine să notez că unele prezenţe 

…notabile mi-au amintit că se apropie campania electorală, pentru că de la alegerile trecute nu i-am mai 

văzut pe la noi. Însă, mă întorc şi zic: poate nu i-am văzut eu, poate s-au mai interesat de comună şi eu nu 

ştiu. Este posibilă şi varianta aceasta…Dă, Doamne să greşesc eu! 

Ziua de 28 august 2011, începută atât de frumos, a avut o continuare pe măsură: o masă pentru 

invitaţi (felicitări pentru efortul depus Doamnei Lucica Botezatu şi ajutoarelor sale!) şi un mare spectacol 

în cadrul serbărilor dedicate Zilei Comunei Răducăneni. 

Închei pentru a spune că, indiferent cât de cârtitori am fi, evenimentul ne-a adus bucuria de a 

sărbători începutul unei toamne pe care toţi ne-o dorim roditoare şi dacă se poate, cu cât mai multe 

noutăţi. 

 Prof. Marietta MATEI, Răducăneni 

 
 

 

 



 

                  Derularea programului PEAD continuă 

 Şi în anul 2011 categoriile de persoane defavorizate din 

comuna Răducăneni,  au beneficiat de ajutoare 

alimentare în cadrul Programului PEAD. 

I. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care au  

beneficiat de ajutoare alimentare în cadrul programului 

sunt: 

-    familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin 

dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim 

garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-    şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii 

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-    pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după 

caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; 

-    persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate; 

 Listele cu aceste categorii de persoane au fost întocmite de către instituţiile abilitate 

respectiv Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă şi 

Protecţia Copilului, Iaşi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Judeţeană de 

Pensii, Iaşi 

În comuna Răducăneni au beneficiat de produse alimentare: 

a) 829 persoane pensionare cu pensie de până la 400 lei; 

b) 236 persoane cu handicap Accentuat şi Grav; 

c) 691 persoane beneficiare de ajutor social; 

d) 23   persoane beneficiare de indemnizaţie de 

şomaj  

       Produsele alimentare distribuite 

categoriilor de personae defavorizate au 

fost: faină albă, mălai, paste făinoase, lapte 

praf, biscuiţi obişnuiţi şi orez. 

                                                                          

Lupu luminiţa,   Tudose Lenuţa 

 

NUMERE  TELEFON A PERSOANELOR DE 

CONTACT IN SITUATII DE URGENTE – 

Comuna Răducăneni 

 

Primar – BOTEZATU NECULAI  - 

0723618449 

Viceprimar – FECHETE CLAUDIU  -

0727823250 

ŞEF  S.V.S.U. – NINEL MĂDĂLINA  -

07311316761 

TELEFOANE PERMANENŢĂ – 0232292858 

Telefoane  FAX   - 0232292438 



Dr Roxana Poleac vă informează: 

  

Reforma în sănătate va începe în 2012, când fiecare cetăţean român va trebui să încheie în mod 

obligatoriu o asigurare privată de sănătate, care îi va permite accesul la servicii de calitate, prin 

intermediul clinicilor private. Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de 

o parte, şi de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. Accesul la ingrijiri de sănătate este influenţat 

aproape în totalitate de organizarea sistemului sanitar. 

Reforma sistemului public de sănătate reprezintă una din priorităţile majore ale României pentru 

integrarea în structurile Uniunii Europene. Deoarece presiunea financiară asupra bugetului de sănătate s-a 

accentuat, unităţile de sănătate sunt în imposibilitatea de a-şi finanţa activităţile curente; la nivelul multor 

spitale nu există un management corespunzator.  

Ce presupune reforma? 
            Fiecare persoană va opta ca o parte din contribuţia lunară pentru asigurări de sănătate care se duce 

către stat să fie redirecţionată către o casă privată de sănătate. Se păstrează actualele contribuţii la sănătate 

( 5,2% angajatul şi 5,5% angajatorul), însă se vor incheia şi asigurări suplimentare care în funcţie de 

serviciile cuprinse pot ajunge până la 50 de euro pe lună. Asigurarea  suplimentară poate include 

tratamente stomatologice complete, investigaţii scumpe, precum RMN, sau tratamente în afara ţării. 

Românii care vor opta exclusiv pentru pachetul de servicii medicale de bază vor avea acces la serviciile 

neacoperite prin acest pachet în regimul listelor de aşteptare. Este una din variantele analizate de CNAS, 

în contextul reformării Sănătăţii.  Pachetul de bază ar putea fi definitivat până în martie 2012. 

            Concret, pacienţii care nu vor să plătească suplimentar peste costurile pachetului minimal de 

servicii medicale vor putea beneficia de asistenţă medicală – investigaţii, internare, tratament de 

specialitate, inclusiv chirurgical – dar în regimul coercitiv al unor liste de aşteptare, care în Marea 

Britanie duc perioada de aşteptare până la 18 luni. Pacienţii sunt prioritizaţi pe aceste liste funcţie de 

ordinea programărilor, de gravitatea problemei medicale şi funcţie de decompensarea bolii cronice de 

care suferă. Bolnavul asigurat care ajunge în spital va fi tratat pîna la vindecare, iar cel care nu plăteşte 

asigurările de sănătate şi are nevoie de spitalizare va fi tratat în urgenţă. Pachetul bazal de servicii 

înseamna în prezent serviciile medicale incluse în Contractul Cadru, a căror contravaloare este acoperită 

de Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate.  

În viitor, urmează să se stabilească câte servicii medicale vor fi acoperite prin fondul de asigurări. 

Pachetul minimal pe care il primesc gratuit cei neasiguraţi vizează urgenţele medicale chirurgicale, boli 

cu potenţial endemic, vaccinările din programul naţional de imunizare, sarcină, lauzia, planificarea 

familială. Casele judeţene de asigurări de sănătate vor fi desfiinţate, iar pe piaţă vor intra asiguratorii 

privaţi. Se vor forma case private de asigurări de sănătate, care vor concura între ele şi vor înlocui Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Beneficiile oferite de fiecare casa de sănătate vor fi aceleaşi 

însă vor diferi partenerii cu care acestea vor colabora. Spitalele se vor transforma în fundaţii sau societati 

comercilale, în care doctorii vor putea fi plătiţi diferenţiat, în funcţie de performanţe.  

Producătorii de medicamente care îşi depăşesc cotele de vânzări stabilite cu asigurările vor plăti o 

taxă, iar bolnavii care au cancer sau diabet vor trece la tratamente cu medicamente mai ieftine, generice, 

după ce Ministerul Sănătăţii va modifica în scurt timp lista C2, care consumă 80% din bugetul 

medicamentelor. În proiectul elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor 

din Domeniul Sănătăţii Publice, privatizarea spitalelor şi introducerea asigurărilor private sunt două dintre 

cele mai importante măsuri avute în vedere.  
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Marea Unire de la 1918 şi importanţa sa prin poezie şi cântec la Clubul 

Copiilor din Răducăneni 
 

 

Actul de  unire al Moldovei cu Muntenia 

(1859) a avut mare impact în inimile tuturor 

românilor, trezindu-le speranţa într-o apropiată 

întregire naţională. Deşi în timpul războiului s-a 

accentuat discriminarea naţională, luându-se măsuri 

draconice împotriva românilor din Transilvania 

(1916), militarii români au sfidat armata dualistă 

austro-ungară, participând cu mult entuziasm şi spirit 

de  sacrificiu de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Ca 

urmare a Revoluţiilor începute la Viena şi Budapesta 

(1918) şi separarea Austriei de Ungaria, 

naţionalităţile asuprite printre care şi românii au 

trecut la autodeterminarea naţională, adică 

întregirea Moldovei dintre Prut şi Nistru – Basarabia 

(ianuarie 1918); La 15- 28 noiembrie 1918 a fost 

alipită Bucovina mai rămânând  ultimul teritoriu, 

Transilvania. 

Aşadar, la 1 decembrie 1918 Marea Adunare 

Naţională convocată la Alba Iulia – oraş istoric de pe 

vremea lui Mihai Viteazul, decretează UNIREA 

TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA, despre care ziarul 

„Gazeta de Transilvania scria:” Stăm încă uluiţi, nu 

găsim să dăm glas bucuriei înăbuşite de suferinţele 

seculare (…)” Iar Nicolae Iorga spunea. „ O mare 

adunare naţională la Alba Iulia, cea mai îndepărtată 

amintire a lui Mihai Bravul şi a ţăranilor de la 1784, 

vota, în mijlocul aclamaţiilor miilor de ţărani, ce nu 

înţelegeau să se condiţioneze în vreun fel actul 

naţional – Unirea cu regatul” 

Prelejuit de această sărbătoare naţională, la 

Clubul Copiilor din Răducăneni(prof. Marilena 

Caşcaval,Moldova Valentin, Schipu Dumitru), elevii 

clasei a IV-a C (înv. Cristina Bişog) în parteneriat cu 

biblioteca Liceului (bibliotecar Olariu Elena), au 

susţinut un  colaj literar artistic, unde elevii au recitat 

poezii dedicate  Marii  Uniri( Îndrum. Prof Marilena 

Caşcaval şi înv. Cristina Bişog) Acompaniaţi de 

profesorul Valentin Moldovan, prin vocea elevilor 

plini de sensibilitate, activitate s-a încheiat cu echipa 

de dansuri, îndrumaţi de prof.  Şchiopu Dumitru. 

Doamna Olariu Elena, bibliotecar, le-a 

împărtăşi elevilor despre frumuseţea lăuntrică a 

acestui neam care a fost  creştinat de Sf. Ap. Andrei şi 

însemnătatea Unirii Transilvaniei cu Ţara Mamă. Din partea autorităţilor locale a fost prezent domnul 

Claudiu Fechete, viceprimarul comunei care le-a oferit elevilor dulciuri şi suc.   

(prof. Caşcaval Marilena, Clubul Răducăneni) 

 
 

 

 



 

 

PICTORUL 

 
                Era cât doi, atât la trup cât şi la suflet; un fel de 

Patriarh într-un peisaj cu case mici, aliniate de o parte şi de alta 

a pământurilor moştenite de la străbuni. Un personaj desprins 

parcă din film: roşcovan, din când în când cu mustaţă subţire, cu 

obraji generoşi de bunăstare. Ochii limpezi, plini de lumină şi 

iscoditori îţi citeau în suflet ca într-o carte. Ştia cine eşti, ce 

doreşti, ce idealuri ai şi câtă credinţă porţi în tine. Era dolofan, 

cu centură sub burtă, cu picioarele bine înfipte în pământul negru 

al Roşului – ca două rădăcini, cu mâinile ramuri din care se 

desprindeau merele, perele, prunele şi strugurii cu brumă, 

toamna. 

 Vorbea cu atâta dragoste de Roşu, de casa care îşi dorea 

să o desăvârşească şi să o sfinţească ca pe un altar în care se vor 

naşte culorile. Zidea şi urmărea lumina răsăritului împrăştiată pe 

boabele de rouă, vrând - ca în poveste, să o ia în găleată şi să o 

ducă în casă, chibzuind cu zâmbetul şi mustrând cu nasul, jocul. Era un bun cunoscător al valorilor umane, un 

partener de dialog plin de surprize, cu o mare uşurinţă de exprimare, ca un râu curat şi sprinten, uneori cu 

cascade presărate cu câte o vorbă de duh, mai ales când era vorba de principiile politice. 

Vorbeam despre pictură, literatură, muzică şi cât de frate mă simţeam cu acest fenomen natural născut din 

mustul pământului, din seva frunzelor şi fructelor şi din roşul planetei roşii. Venea la mine obosind scuterul, pentru 

că simţea nevoia să evadeze de prea multă linişte. M-a ajutat mult, pentru că se pricepea la toate şi pentru că 

acolo unde-i vorbă bună treaba merge ca pe roate şi Dumnezeu îşi îndreaptă privirea în jos. 

Cât am fost director şi profesor la şcoala din Roşu m-a sprijinit foarte mult, mi-a dat forţa necesară să mă 

manifest ca un om de spirit, idealist, cu dorinţa profundă de a schimba mentalităţi şi de a pune toată suflarea 

înzestrată cu har de dascăl în sprijinul vlăstarelor tinere şi al comunităţii pentru şcoala aceasta şi bisericuţa din 

sat mi-au însoţit ochii ani de-a rândul, călătorind împreună peste dealuri. Când mă simţeam deprimat „pictorul 

venea făcându-şi loc prin uşa dublă de la intrarea în şcoală, trecând  ca un om cu greutate, tuşind ca un critic 

printre picturile naive, viu colorate, expuse de copii pe holul şcolii, parcă special pentru a primi un pictor de talia 

lui „Don’ Romică GAŢU” – unul din puţinii colorişti ai acestor meleaguri. A oferit oamenilor ceea ce şi-a dorit: 

peisaje vii, luminoase care să alunge întunericul din sufletul de multe ori trist al românului. A făcut multe 

reproduceri după operele marilor pictori, neavând niciodată pretenţia că este mare artist; dar, numele de pictorul 

atribuit de oamenii locului i se potrivea şi era foarte mândru pentru că nu întâlneşti la tot pasul un pictor. Şi apoi, 

nu oricine poate să trăiască în haina artistului, să râdă, să plângă şi să fure din lumina răsăritului. 

De ce trebuie să scriem şi să respectăm memoria artistului?! Pentru că este ca un  soldat care luptă 

folosind” armele minţii”, ale sufletului şi ochilor salvând omenirea de la neştiinţă, de la „moartea inimii şi de la 

orbire”. Nu ştiu câţi ani avea PICTORUL dar, ca orice artist adevărat era un adolescent rebel. Tot tipul împotriva 

curentului, un creator de imagini şi lumină. Era un om plin de energie, cu o poftă de viaţă nestăvilită şi, de bucate 

în aceeaşi măsură. Când se aşeza la masă, nu se putea să nu-l urmezi pentru că mânca cu o poftă uriaşă şi cu o 

mare bucurie, strălucindu-i ochii. Nu avea voie să mănânce gras; dar când se năştea dorinţa pentru o bucată de 

ceafă la grătar, dealul Roşului, se făcea punte până la măcelărie într-o clipă. 

Sunt sigur că o să-şi amintească de noi, că o să trimită prin curcubeu – după ploaie, veşti din lumea de 

dincolo…nu l-am condus pe ultimul drum pentru că nu am ştiut de această călătorie a prietenului meu care, se 

întorcea de fiecare dată după o trimitere la spital si pentru că eu ştiu că artiştii nu mor. Mai mic sau mai mare, 

omul este un creator şi personajul meu Pictorul, în microcosmosul  acesta mioritic a trăit frumos şi ne-a sfinţit prin 

harul său lăsat de la Dumnezeu. 

                                                                    Constantin Pîrîială, scriitor 
 

Pictură – Romică Gaţu 


