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Cărţile pe care le citim

Atracţie faţă de fi losofi e am 
avut dintotdeauna. Încă elev fi ind 
mi-am cumpărat zeci de cărţi bune 
a fi losofi lor clasici universali. Tri-
logiile lui Lucian Blaga sunt cărţi-
le pe care le-am citit și recitit mai 
recent. Acum citesc o carte pe care 

fi losofi a pentadică, Începutul este 
Subsistenţa, iar manifestarea ei în 
afară (es-, ex-) este Existenţa, inde-
pendentă de celelalte „componen-
te” ale Lumii. O manifestare însă 
faţă de cineva, care este omul, dar 
fără nici un alt intermediar, ceea ce 
înseamnă că aceasta va fi  Existenţa 
Nemijlocită. Iar dacă înţelegem prin 
ea ceea ce îl înconjoară pe om (adi-
că pe noi înșine), cu excepţia însă a 
lucrurilor, adică a obiectelor pe care 
ori le-a lucrat el, ori le-a prelucrat, 
atunci această îndeletnicire pare 
una cu totul simplă. Situaţia este 
însă alta, cel puţin pentru fi losofi a 
categorială sistematică, deoarece, în 
fi losofi a obișnuită disciplinară, Te-

mi-a dăruit-o autorul, academi-
cianul Alexandru Surdu. E vorba 
de cartea Filosofi a Pentadică III. 
Existenţa Nemijlocită. București: 
Editura Academiei Române, 2007. 
Și vin să vă familiarizez cu câteva 
gânduri ale marelui fi losof român, 
în speranţa că cineva dintre voi, la 
fel ca și mine, va îndrăgi fi losofi a, 
chiar dacă la început va  fi  foarte 
greu să percepeţi unele concepte. 
Vreau să vă propun câteva gânduri 
ale fi losofului, în speranţa că veţi 
căuta această carte, dar și alte cărţi 
ale academicianului român.

 Daniel Verejanu

„Acum este însă momentul să 
renunţăm la „Lume” (care cuprin-
de, cum s-a spus, Existenţa, dar și 
Fiinţa, Realitatea și Existenţa Rea-
lă), ca și la Începutul Lumii, căci, în 

oria Existenţei are un corespondent 
redutabil, și anume ontologia (de la 
to on = existentul).

 Ontologia studiază însă o 
existenţă, pe de o parte, considera-
tă ca fi ind independentă de om; pe 
de altă parte, îl include și pe aceasta 
și întreaga viaţă socială, dar, ceea ce 
este cel mai greu de evitat, cuprin-
de și toate cunoștinţele știinţifi ce, 
mai mult sau mai puţin acceptate, 
în legătură cu structura diferitelor 
tipuri de substanţe fi zice, chimice, 
biologice din care sunt alcătuite 
obiectele. Majoritatea acestor cu-
noștinţe sunt obţinute însă prin 
experimente complicate, făcute cu 
aparatură sofi sticată, pe baza unor 
teorii exprimate în formule imposi-
bil de înţeles pentru un nespecialist 
în domeniu, ceea ce, în mod evi-
dent, nu mai are nici o legătură cu 
Existenţa Nemijlocită, cu apariţiile 
Acesteia, determinate de manifes-
tările Subsistenţei faţă de simţurile 
omului.

 Trebuie să fi m însă bine în-
ţeleși, nu contestă nimeni progre-
sele știinţelor naturii și ale celor 
tehnice, chiar copleșitoare în zilele 
noastre, dar pentru obţinerea lor 
au fost utilizate mijloace care pre-
supun, în terminologia noastră, 
utilizarea facultăţilor gândirii care 
ţin de domeniul Fiinţei, a teoriilor 
care ţin de domeniul Realităţii, sau 
a tehnicii care ţine de Existenţa Re-
ală.  Din această cauză, ne-am 

referit în mod special la texte de pe 
vremea lui Aristotel și la modalita-
tea în care a înţeles acesta, fără re-
ferinţele tehnico-știinţifi ce de as-
tăzi, să vorbească despre Existenţa 
Nemijlocită și despre cunoașterea 
acesteia, despre cea senzorială 
(he aisthetike) și despre legătura 
acesteia, prin intermediul repre-
zentării (he phantasia), cu cea no-
etică (he noetike), făcând o primă 
încercare, am putea să-i spunem 
magistrală, cu ajutorul acesto-
ra, de explicitare a „trecerii” de 
la Existenţă la Fiinţă. Adică de la 
manifestarea Subsistenţei ca Exis-
tenţă Nemijlocită, așa cum există 
Aceasta, prin mulţimea corpurilor 
naturale (ta onta), la gândurile (ta 
noemata) despre acestea, la Fiinţa 
(to einai) lor. Și mai concret, Aris-
totel a explicat, pentru cine vrea 
să înţeleagă câte ceva din fi lozofi e, 
deosebirea dintre apă (hydor) și 
Fiinţa apei (to hydati einai).”
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Colinde moderne, colinde...Colinde moderne, colinde...
Colind de la mama

Ninge cu lumină caldă
O zăpadă dulce, albă
Şi sărutul ei cuminte
Nu trădează şi nu minte…

Ninge iar pe ochii tăi -
Ce frumos ninge iubirea:
Un decembrie senin
Fulguieşte lin uimirea…

Ninge, doamne, ninge iar
Şoapta mamei peste casă,
Ninge dorul ei amar -
O ninsoare prea frumoasă…

Ninge dulcele ei glas
Peste veacuri a rămas:
Un colind pentru nepoţi
De la mama pentru toţi…

Ninge-n sufl et o speranţă
Şi ne bucură, ne-nalţă...
Ninge, Doamne, ninge-ne
Cu iubire-atinge-ne...

Colind adus de Eminescu

            pentru academicianul 
Mihai Cimpoi

Un colind adus de Eminescu
Şi lăsat la pragul lui Cimpoi –
Un colind cu care am crescut eu
Şi tot neamul ţării, după noi…

Un colind din slovă românească,
Revărsat în enciclopedii –
Un colind ales să se mândrească
Cele mai faimoase-academii…

Un colind cântat de anotimpuri
Şi şoptit la primul tău sărut… 

E colindul celor înzestraţi cu
Dorul cel mai tainic şi durut.

Un colind adus de Eminescu
Şi lăsat la pragul lui Cimpoi –
Un colind cu care te iubescu
Neam de-acu, 

şi cel de după noi…

Colinde moderne

Te colind în mare taină
Dragul meu, iubit de-o viaţă
Vino să auzi şi tu:
Zorii plâng în dimineaţă.

Te colind şi azi, şi mâine -
Nemurirea-i un colind…
Căci prin neamuri vor rămâne
Generaţii rând pe rând…

Te colind de-o săptămână
Pe la geamurile toate -
Chipul tău ca să-mi rămână
Lângă sufl et, mai aproape…

Te colind frumos şi dulce…
Poate şi colindul meu
Dor în inimă-ţi aduce
Şi pe bunul Dumnezeu.

Te colind în mare taină
Dragul meu, iubit de-o viaţă
Vino să auzi şi tu:
Zorii cântă-n dimineaţă.

Colind pentru 
Dumitru Matcovschi

Omul ce-a murit de dor
E colind de calitate -
Ochii lui cu mult fi or
Ne privesc din astă carte…

Omul ce-a murit de dor
Pentru casa părintească -
E colind nemuritor
E lumina cea cerească…

Omul ce-a murit de dor
Pentru mamă, pentru neam -
E colindul ce de zor
Ne surâde lângă geam…

Omul ce-a murit de dor
Pentru limba cea română -
E colindul ce în veci
Pentru toţi o să rămână…
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Crăciunul cărţilorCrăciunul cărţilor

ACADEMIA EUROPEANĂ 
A SOCIETĂȚII CIVILE, 
autorul și realizatorul 
principal al proiectului 
de durată ”Festivalul 
Internațional de Poezie - 
Renata Verejanu”, dispune de 
ultimele cărți ale scriitoarei: 
OPERE ALESE, editate sub 
patronajul Institutului de 
Filologie al Academiei de 
Științe din Moldova. http://
festivalnationalrv.blogspot.com

Cea de-a 300 ședință 
a Cenaclului ”Grai Ma-
tern”  s-a transformat 
într-o cavalcadă de 
ședințe la biblioteci și 
licee în preajma Crăciu-
nului, de unde și numele 
de Crăciunul Cărților sau 
Crăciunul Poeților, Cră-
ciunul Personalităților.  
La aceste șezători, sau 
mai bine zis, sărbători 

Crăciunul cărţilor editate în 2015
ale cărții, ale poeziei, ale întâlnirilor 
cu oameni de cultură - mai mulți scri-
itori, de diferite generații, și-au lansat 
cărțile editate în 2015. Șirul de ședințe 
a început cu minunata sărbătoare de la 
16 decembrie 2015, gazda primitoare 
fi ind Biblioteca ”Onisifor Ghibu” unde  
tânărul dar perseverentul poet de la 
Călărași, Mihai Doloton, și-a lansat 
ce-a de-a doua carte de poeme ”Fră-
mântări din morminte”, proaspăt apă-
rută la editura Pontos.  

Tatiana Scripa, poeta de la Cernăuți, 
lector la Universitatea de Stat din Ti-
raspol, a lansat două cărți minunate 
pentru copii: ”Povestiri rimate despre 
Dorodont în fapte” și ”Pentru tine, 
Copilaș, ziceri despre-un  Motănaș”, 
destinată copilașilor de la 4 ani, cu 
recomandări pentru părinţi. Ambele 
cărți sunt colorate cu mare talent de 
Viorica Didic.

Tatiana Afanas-Crăciun a lansat vo-
lumul de poeme ”Am uitat să uit de tine”.

Poeta de la Bălți, Lilia Manole și-a 
lansat câteva cărți de poezii editate în 
România. 

Subsemnatul a lansat cartea ”Lucian 
Blaga – puterea creatoare ca putere abso-
lută”, editată sub patronajul Institutului 
de Filologie al AȘM. Volumul reprezintă 
o culegere de comunicări pe care le-am 
ținut la importante congrese mondiale, 
simpozioane, festivaluri internaționale. 

Poeta Renata Verejanu și-a lansat pri-
mele șase volume de OPERE ALESE și 
cărțile de poezii ”Plâng fl ăcările-n mine” 
și ”IUBESC…”. 

Au urmat ședințe la Liceul de la 
Durlești, la Liceul ”Dante Alighieri”, 
la Biblioteca Transilvania… și punctul 
culminant a fost Balul Micului Prinț de 
la Pretura Buiucani, unde s-au oferit di-
plome, premii, cadouri… Unde cei 101 
prinți și prințese de pe Buiucani au colin-
dat nespus de frumos.

Daniel Verejanu
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Crăciunul personalităţilor
Lecţiile Renatei Verejanu
te ajută să fi i fericit

1. Zâmbește-ţi ţie însuţi,
apoi celor apropiaţi, rudelor,
prietenilor, cunoscuţilor și
neapărat dușmanilor tăi,

2. Nu-ţi fi  e frică niciodată, nu
uita că te apără Dumnezeu,

3. Alege-ţi prieteni după
energia pe care o emană,

4. Detestă/ Ferește-te de
lacomie, aroganţă, cruzime, de
hapsân, invidios mai mult decât
de moarte,

5. Împărtășește-ţi talentul, și
vei deveni și mai talentat, și chiar
nemuritor,

6. Nu fi  nici participant, nici
martor la nici o ceartă, și nu vei
cunoaște ce e ura altora,

7. Trăiește frumos și cinstit și
vei trăi două vieţi,

8. Fă-ţi o meserie din munca
ce ţi-i dragă, și nu vei ști în viaţa
ta ce e oboseala,

9. Nu-i aminti nimănui
trecutul, și nu-ţi aminti trecutul
dacă nu a fost atât de frumos pe
cât ţi-ai fi  dorit,

10. Oferă lumii bunătate – și
vei primi în schimb fericire.

ONG-urile din Reţeaua OMCT, conduse de liderul Societăţii Civile, 
poetul Renata Verejanu, au tapisat fi ecare zi a lui 2015 cu evenimente 
nespus de originale, care au adus bucurie în sufl etul multor oameni. În-
cepând cu manifestările dedicate lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Lucian 
Blaga, Dumitru Matcovschi şi continuând cu prestigioasele concursuri 
internaţionale: Festivalul-Concurs Internaţional al Talentelor Lumii 
“Micul Prinţ”, Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, cu 
şedinţele lunare ale Cenaclului “Grai Matern”, desfăşurate la Centrul 
Academic Eminescu, la Biblioteca “Transilvania” sau “Onisifor Ghi-
bu”,  cu întâlniri la universităţi sau licee, cu Săptămâna Usilor Deschise 
ale Bibliotecii B.P.Haşdeu, cu Crăciunul Poeţilor/Crăciunul Personali-
tăţilor… şi tot aşa, până Simpozion-ul “Poetul metaforei în fl ăcări – Re-
nata Verejanu” şi  Balul Micului Prinţ de la sfârşit de an. Însă pe lângă 
proiectele devenite deja o tradiţie frumoasă a muncii de voluntariat în 
folosul semenilor noştri, în 2015 a fost lansată o frumoasă activitate: 
Gala de Promovare a Personalităţilor Neamului… 

De o asemenea promovare, desfăşurată la Centrul Academic Emi-
nescu”, s-a bucurat poeta Renata Verejanu. În 2016 avem planifi cate lu-
nar câte o Gală de Promovare a mai multor personalităţi din Moldova.  
Cu îndrăgita interpretă Olga Ciolacu, preşedintele Juriului Internaşio-
nal la una dintre cele mai frumoase ediţii ale Festivalului-Concurs Inter-
naţional al Talen-
telor Lumii “Mi-
cul Prinţ”, - vom 
începe cavalcada 
de evenimente 
culturale în 2016.  
Cu Doamne ajută. 

Daniel Verejanu,
Coordinator 

de proiecte

Gala personalităţilor chişinăunene
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Cenaclul Grai MaternCenaclul Grai Matern

 Indiferent se face critica din 
Republica Moldova, se admiră în 
propria oglindă sau creiază “perso-
nalităţi” la comanda unui sau altui 
partid, noi, cititorii, admiratorii de 
frumos avem marea libertate de a ne 
alege ce să citim, ce să ascultăm, la ce 
expoziţie sau spectacol să mergem, 
și aceasta ne bucură. Ne luminează 
libertatea pe care nu ne-o poate fura 
nici o catedră care bagă pe gât la stu-
denţi un “clasic” sau altul, în timp ce 
unele personalităţi, pe care le admiră 
o lume, sunt marginalizate, și nu le 
veţi găsi în nici un manual. Plăcerea 
e de partea noastră în cazul când ca-
reva elevi, studenţi, bibliotecari, pro-
fesori universitari etc., independenţi 
de grupurile de interese, scriu despe 
personalităţile neamului nostru. Or, 
în acest sfert de veac extern de difi cil, 
fi ecare scriitor se vede nevoit a fi  și 
managerul cărţilor sale. În lipsa unei 
critici literare obiective, a unor cro-
nici imparţiale, elevii de la unele li-
cee ei însăși scriu esee despre  poezia 
citită. Am răsfoit vreo zece cărţi cu 
eseuri ale elevilor despre tot atâţea 
poeţi: eseuri despre poezia Galinei 
Furdui, Claudia Partole etc. 
 Peste câţiva ani am dat de o 
antologie nemaipomenit de origina-
lă cu poeziile și eseurile învingătoare 
la Festivalul Internaţional de Poezie 
– Renata Verejanu, eveniment de 
anvergură europeană care nu doar 
lansează tineri poeţi, ci promovea-
ză și declamatori, și compozitori, și 
traducători și eseișţi. La una din edi-

Eu vreau să scriu despre poetul care-mi place

ţiile Festivalului, etapa municipală, 
desfășurată la Biblioteca B.P.Hașdeu, 
criticul literar Ion Ciocanu, care era 
președintele juriului la acea etapă, a 
salutat festivalul, subliniind că avem 
unul dintre puţinele evenimente cul-
tural/educaţionale ce cultivă și lan-
sează eseiști. Din acea zi am găsit 
nespus de necesar Festivalul Inter-
naţional de Poezie – Renata Vereja-
nu pentru o societate care gândește. 
Mi-a aprofundat această încredere 
și Simpozion-ul “Poeta metaforei 
în fl ăcări – Renata Verejanu”,  des-
fîșurat de Academia Europeană a 

Societăţii Civile în parteneriat cu 
Universitatea de Stat din Tiraspol, 
eveniment la care a participat toată 
facultatea de fi lologie a acestei insti-
tuţii și personalităţi de peste fronti-
erele Moldovei. Protagonista acestui 
festival unic, poeta Renata Verejanu, 
pe cât de luptătoare ca poet, pe atât 
de modestă ca om,  încearcă să se bu-
cure de succesul evenimentului, deși 
mica ei bucurie înmulţește an de an, 
din păcate, frustraţii. Noi încercăm 
să ferim Poetul drag de acești făcă-
tori doar de sine. Or, noi, echipa care 
desfășurăm Festivalul, cunoaștem că 
scriitoarea Renata Verejanu are de 
recuperat decenii întregi, furate de 
regimul totalitar și turnătorii săi, zeci 
de ani răpiţi de regimul oligarchic și 
lingăii săi. Titlul de carte “Zadarnic 
încercaţi să mă certaţi cu morţii”- noi 
cunoaștem, nu e ales întâmplător. La 
toată forfoteala din jurul său, poeta 
a dat replica mai mulţi ani în urmă: 

„Provocaţi-mă, să devin genială”… 
Ce mai avem a zice? Nu ne rămâne 
nimic altceva decât să anunţăm edi-
ţia a III a Festivalului Internaţional 
de Poezie – Renata Verejanu, care se 
va desfășura în perioada 1 martie – 
1 septembrie 2016. Festivalul a deve-
nit deja o tradiţie, semn că republica 
a intrat cu demnitate în circuitul in-
ternaţional al evenimentelor cultu-
rale de prestigiu. Cu Doamne ajută, 
Moldova. 

Lilia Manole, 
membru al echipei care desfășoară 

ediţia a III.

Cărţi noi, autori talentaţi
În această pagină faceţi cunoștinţă 

cu trei doamne/ domniţe frumoase și 
talentale, laureate la ediţia a II a Festiva-
lului Internaţional de Poezie – Renata 
Verejanu. 

Poeta Lilia Manole, de la Bălţi, în 
2015 a devenit redactor la revista de la 
Craiova “Regatul Cuvântului” și a avut 
mai multe publicaţii în reviste și antolo-
gii din Moldova și România.

Doina Strulea, de prin părţile Hânceș-
tiului, în prezent studentă în Italia, în acest 
an s-a bucurat de prima sa carte de poeme. 

Alexandra Hanganu, de la Cahul, în 
2015 a cucerit premiile cele mai impor-
tante la mai multe festivaluri de poezie, 
dar și la Festivalul-Concurs Internaţi-
onal al Talentelor Lumii “Micul Prinţ”, 
unde a fost și prezentatoare la Concertul 
de Gală și Decernarea Premiilor, desfă-
șurat la Filarmonica Naţională.
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PAS – Proiectul ”Alternativa Societății”PAS – Proiectul ”Alternativa Societății”

Desigur, precum ne-am con-
vins, dragi radioascultători, viaţa 
oricărui om nu încape în două ore 
de emisie, darămite viaţa prota-
gonistei noastre, în primul rând 
poeta Renata Verejanu, după care 
constatăm că e jurnalistă, econo-
mistă, dar şi editor, scenarist, re-
gizor, producător de evenimente 
culturale naţionale şi internaţio-
nale, promotor al Societăţii Civile, 
ambasador popular şi încă multe 
ar fi  de adăugat, dar toate rotun-
gind acea noţiune de Om al Cetă-
ţii, pe care dintotdeauna s-a spri-
jinit şi s-a înălţat un neam, o idee, 
un ideal. Foarte activă fi ind, încât 
să încapă câteva vieţi în una, ne 
vom opri în cadrul interviului din 
această seară de duminică realizat 
cu dna Renata Verejanu doar la 
câteva crâmpeie din consistenta ei 
prestaţie intelectuală, lăsând poate 
pentru altă dată istoria amănun-
ţită a Cenaclului „Grai Matern”, 
primul angajat în lupta noastră de 
eliberare naţională, alte activităţi 
tăiate deliberat din documentele 
video ale mişcării noastre de eli-
berare naţională, inclusiv din cele 
ale Marilor noastre Adunări Naţi-
onale, inclusiv grandioasă muncă 
de voluntariat cu reviste pentru 
copii editate timp de 20 de ani şi 
festivaluri naţionale şi internaţio-

Interviuri pentru seri de duminicã

Două ore direct în eter

nale de care au benefi  ciat pes-
te 55 de mii de copii de pe toate 
continentele, inclusiv multele şi 
odioasele persecuţii îndreptate 
asupra celor ce-şi strigau din 
istorie limba şi alfabetul, inclu-
siv omorul soţului protagonistei 
noastre, rămas neelucidat până 
în ziua de azi, inclusiv lupta 
fără de noimă a unor colegi de 
breaslă… insistând doar asupra 
activităţilor care ne întăresc, 
care aduc lumină şi folos tutu-
ror, deşi nu ar strica un popas 
şi asupra lucrurilor şi faptelor 
ce ne opresc din drumul nostru 
spre împlinire.

Oricum, deşi expusă selectiv 
în acest interviu, prestaţia poetei 
Renata Verejanu impresionea-
ză şi purifi  că, fi  indcă, precum 
spune însăşi domnia sa, toate le 
face din iubire dezinteresată, 
iar iubirea, mai 
cu seamă cea 
dezinteresată, 
e lucru ştiut, te 
ridică spre înăl-
ţimi. Or, în opi-
nia dlui Ovidiu 
Bufnilă, scriitor, 
membru al Uni-
unii Scriitorilor 
din România, şi, 
citez: „Renata 

Verejanu este o poetă a Magiei. Re-
nata Verejanu este o poetă a Spean-
ţei.  Lumile ei poetice te cuprind 
pe negândite. Te prind în vârtejul 
metaforei. Îţi schimbă până şi nu-
mele, respiraţia, gândurile. Rena-
ta Verejanu are o forţă metaforică 
rară. Ea construieşte acolo unde 
alţii dezidesc. Ea ridică un fuior de 
lumină acolo unde alţii cultivă pe-
numbra. Ea se încăpăţânează. Ea 
luptă. Ea spune. Ea strigă.”

Adaug doar, că în cadrul inter-
viului veţi avea posibilitate să as-
cultaţi poeme recitate de autoare, 
aşa precum e fi resc să se întâmple 
când faci un interviu cu o poetă, 
deşi piesele muzicale ale copiilor, 
care au urcat pe scena Festivalului 
Concurs Internaţional al Talente-
lor Lumii “Micul Prinţ”, organi-
zat în fi  ecare an de Renata Ve-
rejanu, sunt de nenumărat…

M. B.Saharnean

Şi acest dialog şters de pe pa-
ginile online ale postului de radio 
Vocea Basarabiei, când acest post 
a fost capturat de structuri politi-
ce. Dar interviul în întregime poa-
te fi  găsit în volumul „În lumea 
Renatei Verejanu, Interviuri”, 
ediţia a II, 2016.
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Festivalul-Concurs Internațional

Cel mai original dialog dintre culturi şi 
popoare din Sud-Est-ul Europei:  Festivalul-
Concurs Internaţional al Talentelor Lumii 
“Micul Prinţ” – festivalul festivalurilor, 
cel care a inspirat toată Europa,  e în 
preajma celei de a XXIII ediţii. În present 
se desfăşoară preselecţia şi înscrierea 
în concurs a tinerelor talente la diferite 
secţiuni. În blogul ofi cial al Concursului 
htt p://talentelelumii.blogspot.com găsiţi 
informaţia necesară. Ne puteţi scrie la 
adresa: wotcmoldova@yahoo.com

Nu uitaţi,  
Micul Prinţ aduce noroc.
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al Talentelor Lumii ”Micul Prinț”
Laurentino Prado, 

elev în cl.III  concomitent 
la două licee pentru a face 
și piano dar și limba spaniolă. 
Lauret la mai multe concursuri 
naționale și internaționale.
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Microfonul Microfonul Liberiber

„Mă bucur, lume, că port în mine-un foc,
Că n-am ști ut de el a mă ascunde”.

Renata Verejanu

 OPERE ALESE… Adunate ca fl orile 
într-un buchet strălucitor-fermecător 
rând cu rând, dacă nu gând cu gând 
sau diamant cu diamant în fagurii cu-
vintelor transparente pe îndelete și cu 
inspiraţia indescripti bilă a albinei, po-
emele și prozele mereu verti calei Re-
nata Verejanu ne oferă o probă unică 
de zămislire și de făurire/consti tuire 
vie a operelor cultural-arti sti ce în pei-
sajul „generaţiei” sale „dintre secole”. 
„Metafora nemuririi”, cu care a respirat 
deschis o viaţă de om care „n-a cerșit 
niciodată o clipă de dor”, „bucurându-
se” aievea că „trăiește” deopotrivă-„n 
ieri și-n mâine”, i-a dat funciarmente 
certi tudinea că „fi ecare… în viaţă are 
un loc (n. n. – T. P.)”.  Acest loc, graţie 
desti nului favorizat/ oferit de către Cel 
de Sus,  s-au dovedit înseși „cuvintele” 
Domniei Sale („cuvintele mele, pedep-
sele mele”), ”cuvintele” cristalizate în 
Opere alese, pe care le semnează cu 
senti mentul demnităţii și împlinirii de 
sine prin marea Iubire de frumosul vital 
și etern, de adevăr, de vatră și de Ţară, 
de artă și omenie, de ofranda neperisa-
bilă a acesteia.

 Vocaţia polivalentă a creatoarei și 
împăti mitei acti viste pe tărâm socio-
uman, în temei pe cel al descoperirii, 
creșterii și promovării ti nerelor talen-

OPERA  DESTINULUI 
ȘI DESTINUL OPEREI

„ÎNTRE IERI ȘI MÂINE”
te (prin intermediul OMCT, pe care o 
diriguiește cu-o măiestrie managerială 
de invidiat decenii la rând…) este una 
indubitabilă. Palmaresul scrierilor ve-
rejaniene traduce pe mai departe însăși 
drama existenţială a eforturilor ei sisi-
fi ce și dezinteresate pe care le-a depus 
întru exprimarea trăirilor proprii – lirice, 
epice și dramati ce – , cinsti ndu-și astf el 
condiţia umană ce-a ales-o. Oare nu de 
aici și gestul Domniei Sale de-a alege la 
rându-i din tot ce-a făurit cu căldura ini-
mii și a dăruirii sufl etești  totale, pe cont 
propriu, clipei frumoase și armonioase, 
„prea repede ce ni s-a dat”, eminescian 
vorbind, o avere inesti mabilă, neremu-
nerată, de altf el, ca și lumina soarelui 
și a astrelor, întru cunoașterea lirică și 
epică, dramati că și fi losofi că, distanţat-
ironică, istorică și miti că, metaforică și 
misti că.

 Operele alese (primele șase volume 
editate în 2015), sunt oricum zestrea ei 
din partea Armoniei celeste a Cuvântu-
lui/ a cuvintelor, a „ordinei” lor interi-
oare, cum ar zice poetul „Necuvintelor” 
și al celor „11 elegii”, Nichita Stănescu, 
sunt alfa și omega bucuriilor și dureri-
lor vieţii ei telurice și tropice, dacă nu 
„bucăţi din inima ei rupte”, aminti ndu-
ne de-o metaforă vlahuţiană cu trimi-
tere secular-milenară la nemuritoarea 
creaţie eminesciană. Dar mai este tot-
odată și o responsabilitate în faţa vii-
torului care lucrează prin cei chemaţi, 
prin darul lor, îndumnezeit de Cuvânt, 
de sunetul și lumina Lui metafi zică, im-
nică și deică, răvășitor-novatoare, lup-
tătoare și veghetoare. Or, „în Om este 
un soare de ordin spiritual”, după cum 
ne învaţă încă „Upanishadele”. E ști ut 
că mai mulţi autori autohtoni de ieri și 
de azi și-au „orânduit”/ti părit creaţia 
într-un număr mai mare sau mai mic 
de volume. Principalul însă e rezistenţa 
lor în ti mp. Atunci când călăuză le-a fost 
criteriul valoric în acti vitatea lor cultu-
ral-arti sti că înaintașii prin capodope-

rele lor ne-au pus înaintea perenului și 
frumosului românesc în care sălășluiesc 
veciile Creatorului însuși, sufl are din su-
fl area Lui, sufl et din Suprasufl etul Lui 
interminabil. 

 Șaptezecistă charismati că prin toa-
te ale ei de-un gen sau altul, Renata 
Verejanu bate la ușa Clipei oferindu-ne 
o ediţie de Opere alese, primele șase 
volume, parte din cele treizeci și trei vo-
lume programate. Anterior, în afară de 
cele zece cărţi, adunate în antologiile 
Ofranda omeniei (1989)  și  Eu am ști ut 
să-mi fac din viaţa mea o sărbătoare 
(2012), a mai publicat alte zeci de vo-
lume de poezii: Provocaţi-mă… (1990), 
Metafora nemuririi (caietele anului 
1991) și Plâng fl ăcările-n mine (caiete-
le anului 1992), Iubesc… (caietele ani-
lor 1993-1995), „Acest ti mp al iubirii” 
(2010), „Colinde moderne”(2012), „Chi-
șinău-București , București -Chișinău” 
(2013), care ne introduc în universul 
insolit al căutărilor autoarei, „ferită de 
experimentările sterile”, după remar-
ca exegeti că a academicianului Mihai 
Cimpoi. Cântecele privighetorii vereja-
niene/ ocniţene în mare conturează 
indirect, vorbind în propria-i metaforă, 
însăși râvna temerară și astrală, „amia-
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SimpozionSimpozion
ză înaltă și senină” a împlinirii karmice 
și poeti ce dinspre ideaţie și expresie. Cu 
alte cuvinte, osânda identi fi cării tropice 
a fost și rămâne axul și modul de a fi  al 
creatoarei prin „superbul înţeles”. 

 Relaţia dintre Dumnezeu și viersu-
itoare este una a inimii și a conști inţei 
evident („Mă vei găsi  cândva: „Căci eu 
sunt limba română/ În glasu-ţi curat, 
frumos și isteţ…” ; Sau: „O, ce frumos 
am mai iubit eu, Doamne: „Eu am iu-
bit cum voi nici n-aţi visat…/ Și-acum pe 
umerii lui mândri și înalţi/ Stau braţele-
mi ca două păsări, care/ Și să iubească-
ar vrea, dar și să zboare…”; Ori: „Niciun 
milionar n-a avut așa noroc”: „Eu n-aș 
putea trăi în ţărâna unui mormânt,/ 
Dacă el n-ar fi  în Moldova, acasă…/ Să 
ai desti nul unui cuminte sfânt – / Nu e 
un poem cusut cu fi r de mătase” etc.).

Poetă expresiv-novatoare și origi-
nală prin idee și imagine, prin replică 
și ati tudine, dar și prin suferinţa trăirii 
adevărului de noi și de sine („Veni o zi 
/ când fi ecare avea/ În sufl et o fl oare… 
– // Un neam frumos de oameni / Din 
propria-i suferinţă / A înălţat o sărbă-
toare” – „27 august 1991”), „absorbind 
adâncimea verbului a iubi… ”. Lirică și 
meditati vă, creaţia verejaniană relie-
fează mai cu seamă caracterul militant, 
bărbătesc, matern-patern, onest și plin 
de omenie („Nicicând n-o să-mi frângeţi 
viaţa”; Sau: „Dreptatea va învinge în cei 
răzvrăti ţi ”; Ori: „Meritul de a trăi fru-
mos – e ulti ma mea șansă ” etc. ). 

Scrisul pentru condeieră este o 
vocaţie. Ea preţuiește ca nimeni altul 
„poemu…-n care și-a turnat sufl area 
toată”. Criti ce și autocriti ce, poieziceri-
le disti nsei Doamne a literelor noastre 
sunt remarcabile nu numai prin ati tu-

dinea interioară a rezonerului refl exiv-
liric de a dezvălui o faţetă sau alta din  
„amiaza lucrurilor”, dar și prin fermita-
tea și intransigenţa de a sublinia în mod 
deosebit că „Cinstea nu-i în palmă, / 
Ci-n vâltoarea vieţii”. Un moment des-
tul de important pentru arta poeti că a 
viersuitoarei șaptezeciste consacrate 
este și concizia poemelor, mai bine zis 
turnura lor sti listi că lapidară și dintr-o 
bucată, expresă și densă, de foc și de 
noroc („Visul îmi e viaţa, și viaţa îmi e 
vis”; „Curăţ veacul meu de gunoi…”; „În 
propria ta glorie să nu te lași să arzi…”; 
„Când intri în vers, te spală pe mâini ”; 
„Ţi-ai găsit orbita și locu-n univers?”; 
„Eu am uitat că pot avea dușmani”; „Să 
fi u, din toate ce se-întâmplă, mi-am 
ales”; „Pre limba română plec în nemu-
rire” etc.).

Chemarea desti nului sau „drumul” 
de neoprit al creaţiei sunt „balanţa” in-
vizibilă a scriitoarei, astrologic vorbind, 
care au ţinut-o între „viaţă” și „vis”, în-
tre poezie și proză, „între ieri și mâine” 
din perspecti va „clipei geniale” și duru-
te, pe care a explorat-o cu inima des-
chisă și cu conști inţa omeniei propriului 
eu perti namente. De unde și revelaţia 

și cinsti rea adevărului pe care îl trăim la 
lectura electrizant-energizantă a scrisu-
lui ei solar-autumnal de sine și de lume. 
Or, ofranda sau opera desti nului și des-
ti nul operei verejaniene fac „Unul”, ele 
sunt jumătăţile ei depline, dramati ce și 
eti ce, sferice și arcadice, gnosti ce, gno-
mice și sarcasti ce, ironice și polemice 
fi nalmente. 

Modesti a neafi șării / nepublicării 
la ora scrierii în mare parte a tot ce a 
așternut inspirat pe hârti e vine poate 
nu atât din cauza unor impedimente 
de ordin material-fi nanciar ale vremii, 
cât am crede mai mult poate din se-
tea de împlinire defi niti vă a scrierilor 
concepute dintr-un principiu armonios 
al devoţiunii faţă de formele culti vate, 
de limpezimea lor de cleștar necesară 
și totală, dictată de dialecti ca creșterii 
și de venirea clipei de graţie a sorţii, de 
credinţa deplină în epoca / ora coace-
rii și binecuvântării de către Cel de Sus, 
vorba vine. Acesta este drumul arcuat 
al Armoniei lui Alceste între trop și 
idee, între arheti pic și eti co-civic, drum 
pe care Renata Verejanu (aleasa lui 

Continuare pag. 14
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Balul "Micului Prinţ" în ospeţie

”Pasiunile dau sufl etului ome-
nesc accente noi:  valoarea fi ecăruia 
nu e potrivită cu natura pasiunii,  ci 
cu puterea ei”

Nicolae IORGA

Sectorul Buiucani este unul 
dintre cele 5 sectoare a municipiu-
lui Chișinău și a fost înfi ințat în 
anul 1964 cu denumirea de raio-
nul Frunze, din anul 1991 poartă 
denumirea de Buiucani. A avut un 
parcurs istoric atât în plan social-
economic cât și cultural. În plan 
economic sectorul a evaluat de la 
câteva zeci de ateliere și întreprin-
deri la cei peste 21 mii de agenți 
economici, inclusiv  Parcurile in-
dustriale ”Tracom” și ”Alfa”, Cen-
trul Expozițional Internațional 
”Moldexpo”, Camera de Comerț 
și Industrie a Republicii Moldova 
ș.a., care aduce în bugetul consoli-
dat peste 2 miliarde lei.

SUNTEM BOGAȚI PRIN COPII TALENTAȚI
Suprafaţa sectorului constituie 

134,0 km², având o populaţie de 
cca 160 mii de locuitori.

În componenţa sectorului Bu-
iucani intră orașele Durlești și Va-
tra, comunele Trușeni, Ghidighici 
și Condriţa.

Zona verde a sectorului este 
constituită din parcuri, grădini 
publice, lacuri, parcuri silvice, ron-
duri și scuaruri: lacurile „Valea Mo-
rilor” și „La Izvor”, grădina publică 
„Ștefan cel Mare și Sfânt”, scuarul 
Catedralei, parcul „Alunelul”, ron-
durile de pe str. Ion Creangă, zona 
de odihnă „Ghidighici”.

Sectorul este un centru admi-
nistrativ. În sector sunt amplasate: 
Parlamentul Republicii Moldova, 
Președinţia Republicii Moldova, 
Guvernul Republicii Moldova, 
Curtea Constituţională a Republi-
cii Moldova, Curtea Supremă de 
Justiţie a Republicii Moldova și alte 

instituţii de stat.
În sector au sediul sau reședinţa 

26 de ambasade străine în Republi-
ca Moldova, inclusiv: Ambasadele 
SUA, României, Federaţiei Ruse, 
Ucrainei, Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, Re-
publicii Federale Germania, Rega-
tului Suediei, Republicii Ungaria, 
Republicii Populare Chineze ș.a.

Sectorul reprezintă un adevă-
rat centru cultural. El dispune de 
următoarele așezăminte culturale: 
Teatrul de Operă și Balet „Maria 
Bieșu”; Teatrul de păpuși „Licu-
rici”; Teatrul Dramatic „Alexei 
Mateevici”; Centrul de Cultură și 
Artă „Ginta Latină”; Centrul Repu-
blican pentru Copii și Tineret „Ar-
tico”; Centrul de Educaţie Estetică 
„Lăstărel”; Ansamblul Național 
Academic de Stat de Dansuri Po-
pulare „Joc”; Ansamblul de Dans 
Sportiv „Codreanca”; Palatul Re-
publicii; Palatul Naţional „Nicolae 
Sulac”; Casa Limbii Române „Ni-
chita Stănescu”; Cinematograful 
Patria „Emil Loteanu”; Casele de 
Cultură din or. Durlești, comuna 
Ghidighici, comuna Trușeni și a 
Universității de Stat din Moldova; 
9 biblioteci și 10 muzee.

În scopul promovării educației 
estetice Pretura sectorului Buiu-
cani contribuie la afi rmarea tinere-
lor talente din sector și nu numai. 
A devenit deja traditional festi-
valul-concurs ”Și tu poți fi  o stea”. 
Dacă la prima ediție a fost un fes-
tival-concurs sectorial, la cea de 
a doua ediție a fost municipal. La 
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la talentele de pe Buiucani
această ediție au participat copiii 
și tinerii talentați din marea majo-
ritate a instituțiilor de învățământ 
din sector, cât și copii și tineri din 
alte sectoare.  Sperăm că peste o pe-
rioadă de timp va fi  republican, dar 
poate chiar și international. La fel a 
devenit o tradiție serata distractivă 
”Constelația dansului și a muzicii”. 
La cea de a V-a ediție au participat 
peste 150 de copii și tineri talentați 
din 10 instituții de învățământ 
din or. Chișinău și din orășelul 
Ghindești, raionul Florești.

Tradițional Pretura organizează 
manifestări culturale dedicate săr-
bătorilor tradiționale și celor profe-
sionale cu implicarea atât a artiștilor 
profesioniști cât și a tinerilor speranțe 
din sector. În acest sens avem o conti-
nuitate, deci avem un viitor.

În sector este amplasată Uni-
unea Scriitorilor din Moldova și 
Uniunea Compozitorilor și Muzi-
cologilor din Moldova cu care Pre-
tura conlucrează activ, având un 
plan comun de activitate în promo-
varea educației estetice a copiilor și 
tineretului.

Buiucanii reprezintă și un cen-
tru religios. Aici își au sediul Mi-
tropolia Chișinăului și a Întregii 
Moldove, Mitropolia Basarabiei 
și Episcopatul Romano-catolic, 16 
locașe de cult și alte instituții fi lan-
tropico-religioase.

La fel putem menționa, că secto-
rul este și un centru sportiv. În sec-
tor activează 117 edifi cii sportive, 
dintre care 58 de săli sportive, 42 

terenuri sportive, 5 bazine de înot, 
3 centre sportive, unde se ocupă 92 
de colective cu un număr de cca 14 
mii de persoane.Cu  regularitate 
practică sportul la cele  cca 30 de 
discipline sportive peste 5 mii de 
persoane. La competițiile republi-
cane și internationale au prticipat 

în anul acesta 1395 de sportivi din 
sector. Campioni și premianți la 
concursurile republicane și inter-
nationale au fost 707 sportivi. Și la 
acest compartiment avem un viitor.

Învăţământul este asigurat de 9 
instituţii universitare, 34 instituţii 
preuniversitare și 28 instituţii pre-
școlare.

În preajma sărbătorilor de iar-
nă pornim o conlucrare frumoasă 
cu Organizația Mondială a Copiilor 
Talentați (OMCT), condusă de poe-
ta Renata Verejanu, membru de un 
sfert de veac a Uniunii Scriitorilor 
din Moldova. Balul ”Micului Prinț” 
sosit în ospeție la copiii talentați din 
sectorul Buiucani, sperăm să fi e bi-
nevenit și la alte ediții, găsindu-și la 
Pretura Buiucani un locaș favorabil 
de promovare a tinerelor talente 
afl ate în difi cultate.

Valeriu NEMERENCO,
pretorul sectorului Buiucani, 

Chișinău, doctor în drept

Familia frumoasă a domnului pretor
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Primul Summit TTPrimul Summit TT

Themis), „o mare poetă” (Ion Druţă), 
l-a urmat, urcând pe cele „12” trepte 
„apostolice” ale cunoașterii de sine (li-
rice, epice și dramati ce) și de Adevăr, 
de Om sau de Cuvânt în sensul plenar 
al evoluţiei de la debutul prin placheta 
inaugurală din 1979 Până la Dragos-
te (prefaţată de Em. Bucov) la Opere 
alese (2015). Se vede că Providenţa a 
avut-o sub aripa Ei, dacă s-a dovedit 
unul de bun augur, unul cuvântător de 
simţăminte dense și de cuvinte alese 
ce-o exprimă deplin și senin.

Decalogică și dialogotropică, eti co-
civică și polemică în înţelesul profund 
al Armoniei sublime dictată de arta Cu-
vântului explorat dinspre emanaţiile lui 
divine și nu numai mirene, pământești , 
poezia culti vată de privighetoarea de la 
Verejenii natali și neuitaţi ai inimii și ai 
conști inţei/ identi tăţii de sine aduce în 
aer înviorător, nordic și imnic, totodată, 
lirica spaţio-ti mpului autohton, accen-
tuând necesitatea primatului coloristi c 
al senti mentului omenesc și românesc, 
de acasă, neuitând nici de verti calita-
tea și responsabilitatea trăirii/ poie-
zicerii individuale/ proprii. Deosebită 
și diferită faţă de creaţia colegilor de 
breaslă, inclusiv de lirica cea feminină, 
generaţionistă și nu numai, vocabula 
Renatei Verejanu are un cult pentru 
parti cularitatea de acasă a limbajului, 
a meridianului ei geografi c, al locului 
și al preferinţelor metaforice și tema-
ti st-ideati ce izvorând din limpezimile 
secular-milenare ale graiului, împleti te 
fi n cu modulaţiile moderne, matern-pa-
terne, ale limbii literare contemporane, 
din complexităţile ei sonore, interne și 
eterne, de coagulare direct-indirectă a 
nespusului și a dialogotropului trans-
parent și ardent, congruent, levitabil și 
accesibil pentru oricine, dacă nu pentru 
toţi acei care n-au uitat de pragul casei 
părintești , de „aerul de taină” al casei și 
de izvorul nesecat al rădăcinilor dacice 
și folclorice. 

Ajuns la răscrucea răscumpărării 

OPERA  DESTINULUI ȘI DESTINUL OPEREI 
„ÎNTRE IERI ȘI MÂINE”

poieti ce din cuvinte, rezonerul refl exiv-
liric al Renatei Verejanu ni se deschide 
totalmente prin inaugurarea editării 
Operelor alese  ale autoarei care și-a 
consacrat întreaga viaţă vocabulei scri-
se – acestei comori metafi zice sublime 
zisă „Metafora nemuririi”, „Plâng fl ăcă-
rile-n mine”, dominată de Iubirea, de 
focul divin al creaţiei atotguvernatoare 
și revelatoare. De unde și profunzimea 
mărturisirii mai mult decât elocven-
te, dezvăluind din interior partea de 
justeţe și de francheţe a poiezicerii ve-
rejaniene de la un capăt la altul („De ură 
și de spaimă în viaţă m-am dezis”) por-
nite/ menite „Să plămădească, aprig, 
metafore din stea”. Norocul și vocaţia 
au ţinut-o de aceea pe făgașurile lor de 
„substanti ve” și „verbe”, „umplându-i 
gura” și favorizând-o ca „Inima-i să le 
toarne în brazdă zilei pe ogor”. Aure-
olată de visul juvenil de altcândva de 
a „cânta”– și de ce nu?– „în biserică”, 
locutoarea ei lirică devine stăpâna legi-
ti mă și inti mă a unei „Semănături dese, 
prorocitoare”, care „a crescut/ Rânduri 
lângă rânduri – versul meu de dor”, de 
cântec și de poezie, de spovedanie și de 
strădania de a vedea, vorbind în meta-
foră, cum „Cerul își alină adâncimea” 
în refl exele cuvintelor, dialogotropului 
lor arti culat și personalizat („Îmi umplu 
gura cu vorbe silnice/ Ori chinul umple 
cupa vieţii?...”). 

Nevoia de „sărbătoare a vieţii” („Eu 
am ști ut să-mi fac din viaţa mea o săr-
bătoare”) și a artei poeti ce este una 
echidistant-ironică 
și esopică, ludică 
și metaforică, mi-
litantă și diaman-
tată de suferinţe 
proprii/personale 
și colecti ve intra-
ducti bile și inexpri-
mabile în defi niti v 
(„Ah, cum i-aș che-
ma pe călăi/ Să sorb 
tot veninul din ei, /
Să-i fac foarte buni 
pe toţi…/ Nu mai 

vreau morţi, neam plin de morţi…”). 
Creatoarea pune preţ nu incidental 

pe ofranda celestă a poeziei sau pe ma-
gia revelaţiei, de vreme ce însăși drama 
existenţială a unei mirese de cuvinte 
poate fi  metaforizată doar graţie unor 
profunde metamorfoze vitale de dura-
tă, și nu doar de moment ori secunde, 
derivând din însuși mersul dialogotropic 
al poiezicerii de și întru sine, de retăl-
măcire a răscumpărării individuale din 
„Clipa genială”, „din ziua de duminică” a 
vocabulei. Mai mult decât îmbucurător 
faptul că scriitoarea a găsit ”Drumul” 
spre inima citi torului/contemporanu-
lui, admiratorilor ei de pretuti ndeni și 
dintotdeauna ai Limbii Române, pe care 
disti nsa Doamnă a literelor noastre a 
cinsti t-o cu toată fi inţa și nobleţea cha-
rismati că a spiritului ei creator de fru-
mos, de necesar și ideal întru triumful 
solar al Adevărului atotî ncăpător de se-
cole și milenii de tot ce face opera des-
ti nului și desti nul operei. 

 
Tudor Palladi 

P.S. Primele șase volume de OPERE  
ALESE, editate în 2015, - constituie ope-
ra poetică (două volume), pledoarii, 
opinii, portrete, interviuri, eseuri, ma-
xime şi cugetări, proză şi poezii pentru 
copii… - alte patru volume, fi ecare a 
câte 444 pagini, selectate din cele peste 
40 de cărţi ale scriitoarei.

Continuare din pag. 11
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Coperta I

Alexei Cicalchin, prințul care 
a început sa cânte înainte de a 
începe sa meargă, s-a născut în 
2003, în Chișinău. Primele lecții 
de vocal si fortepiano Alexei le-a 
primit în studiolul pentru copii 
„Șansa ta”. Prima sa învățătoare de 
vocal a fost dna Larisa Cojocaru. 
Iar, dnul Savelii Cojocaru a com-
pus o mulțime de cântece, pe care 
Alexei le-a interpretat cu succes la 
diverse concerte și festivaluri. 

De câțiva ani, Alexei merge la 
lecții de vocal la profesoara uni-
versitară dna Tamara Brighidina. 
Această colaborare a adus urma-
toarele rezultate:

- Festivalul „Micul Print” – 
Premiul II,  

- Festivalul internațional 
„Hermanstar” din Sibiu - locul III

- „Marul de Aur”- locul II
- „Doua inimi gemene” pre-

miul special pentru sensibilitate.
- Festivalul din Bacău - lo-

cul 1
- Trofeul festivalului din Ba-

cău și în categoria muzică clasică 
și muzică ușoară

- „Ploaia de stele”  2014 - lo-
cul 2

- și Marele Premiu (2015) la 

Festivalul-Concurs Internațional 
al Talentelor Lumii ”Micul Peinț”.  

Au urmat premii importante la 
nenumărate cincursuri în Italia, Ro-
mânia, Federația Rusă, Belarus etc.

Pe linga orele de vocal, Alexei 
mai ia ore adăugatoare la saxofon 
la școala muzicală și ore de polo 
acvatic. 

Timpul liber Alexei prefera să-l 
petreaca jucând sah, fotbal etc. 

Reporter MP

Coperta II
Pe interpreta și compozitoarea 

Ludmila Rotaru, cu numele de sce-
nă Eryka, am cunoscut-o pregătind 
ediția a VI a Balului Micului Prinț, 
partenerul tinerelor talente fi ind Pre-
tura Buiucani, condusă de dl Valeriu 
Nemerenco.  Dna Ludmila Rotaru, 
care activează în secția de cultură a 
Preturii, a fost delegată de dl pretor 
ca omul de nădejde cu care am putea 
lucra. În alergăturile noastre de pre-
gătire a evenimentului, dânsa a îngâ-
nat așa, ca pentru sine, un cântec, ca 
să descoperim o voce puternică, ca-
tifelată, gingașă. Apoi am descoperit 
că dna Ludmila Rotaru este autoarea 
și realizatoarea Festivalului de pe Bu-
iucani ”Și tu poți fi  o stea”- proiect 
la început de cale, dar în care toar-
nă foarte mult sufl et această femeie 
tânără și frumoasă. Fiind un om de 
cultură dedată totalmente muncii 
pe care o profesează, suntem fermi 
convinși că proiectul dânsei va avea 
viață lungă și concurenți talentați, și 
sperăm cei mai buni participanți să 
fi e direcționați către Festivalul-Con-
curs Internațional al Talentelor Lumii 
”Micul Prinț”. Or, colaborarea noas-
tră cu interpreta și compozitoarea 
Ludmila Rotaru e  la început de cale.

CV domniei sale ne-a impresio-
nat, văzând-o în fruntea culturii mu-
nicipiului Chișinău.

Reporter MP
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