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TÂNĂRUL CRONICARTÂNĂRUL CRONICAR

Consiliul Europei monitorizează 
minţile moldovenilor

Am venit în această viaţă în anii 
când perestroika promitea multe, ca în 
fi nal să ruineze un mare imperiu, dar era 
ţara în care m-am născut… Și cui i-ar plă-
cea ca ţara lui să fi e spulberată așa, dintr-
un capriciu al unui sau altui carierist în 
lupta sa pentru putere. Dar eram prea mic 
să urlu de durere că mă părăsește ţara, or, 
în timp foarte scurt aveam să descopăr că 
ţara istorică e alta, și mă bucuram că eram 
la mine acasă, în patria mea. 

Și iată că din clipa când am mers 
la școală am fost martorul ocular al unor 
intrigi politice și confl icte sociale atât de 
sofi sticate că aș putea susţine pe drept că 
am căpătat o experienţă unică, sau, cum 
susţine o mamă ideală: o așa experienţă, 
un așa destin puterea divină dăruie doar 
unor mari personalităţi.  

Daniel Verejanu este un tânăr chișinăunean 
din generația perioadei de tranziție, de mic fi -
ind pe linia întâi, alături de mama sa, de echipa 
de scriitori care a adus democrația în Moldo-
va. A studiat și susținut bacalaureatul la Liceul 
Jean Monnet (București), fi ind licențiat la fa-
cultatea de Relații Internaționale de la SNSPA 
(București). E magistru în drept (internațional 
și instituțional) și a susținut cel de-al doilea 
master la Academia de Administrație Publică 
de pe lângă Președintele Republicii Moldova. 
În prezent e doctorand la Institutul de Filolo-
gie al Academiei de Științe a Moldovei.

Daniel Verejanu e autorul mai multor ar-
ticole (și științifi ce), publicate în periodica 
din Moldova și de peste frontierele republi-
cii, autorul cărților: Semnul Crucii (microro-
man,1978),  Buna ziua, Democrație (2009),  
Eu și Consiliul Europei (2009) cu care a 
obținut un premiu la Salonul Internațional de 
Carte de la BNM. În prezent e în căutarea unui 
sponsor pentru a edita cartea de nuvele Tână-
rul Cronicar. 

Este autorul proiectelor, redactorul și edi-
torul antologiilor: Eminescu ni l-a dat pe Mi-
hai Cimpoi și Limba Română (2013), cu ulti-
ma a obținul Premiul Ministerului Tineretului 
la Salonul Internațional de Carte. Este autorul 
și realizatorul primului proiect transfrontalier  
al tinerilor: Conferința Transfrontalieră a Ti-
nerilor, proiect implementat unsprezece ani la 
rând, în anii 1992-2015 fi ind coordonatorul și 
realizatorul a zeci și zeci de evenimente pentru 
copii și tineret, oferindu-i-se Premiul II la Fes-
tivalul Voluntarilor (2009).

Este primul copil din Moldova care a fon-
dat și editat o revistă de prestigiu – Revista Mi-
cul Prinț (1992) și primul ziar transfrontalier 
al copiilor Ziarul ”Copiii Europei”, ambele 
redacții cu statut de ONG, în prezent fi ind re-
dactorul șef al acestor ediții periodice. E fon-
datorul primului Club UNESCO din Moldova 
și primului Club al Consiliului Europei, fi ind 
și autorul proiectului Cluburile Consiliului 
Europei, structuri totalmente noi nu doar în 
Moldova, ci în toată Europa. A condus echipa 
Primului Club al Consiliului Europei  cu care 
a monitorizat  din 2005 alegerile de toate nive-
lurile. A participat la nenumărate conferințe, 
reuniuni, stagieri, congrese pe linia UNESCO 
și a Consiliului Europei (la Strasbourg, Paris, 
Atena, Roma, București…)

Este deținătorul pașaportului Tânărul 
Ambasador al Culturii Păcii, primit din mâna 
Secretarului General ONU (Elveția, 2000) și, 
prin decret prezidențial, a fost distins cu or-
denul Meritul Civic în Anul Internațional al 
Voluntariatului (2011), fi ind tânărul cu cel mai 
mare stagiu în munca de voluntariat și promo-
tor al Societății Civile prin proiecte viabile, de-
venite tradiţie.

Carolina Anna

Precum mama nu a putut ședea 
cuminte  (sau nepăsătoare) acasă și să 
stoarcă un gând dintr-o carte sau alta, ci 
s-a aruncat în vâltoarea vieții, așa și eu nu 
am stat locului, ci m-am ținut de ea, de 
mic cutreierând toată Europa, prima că-
lătorie făcând-o în Caucaz, la doar cinci 
anișori, la zece ani - la Istanbul, pe urme-
le lui Dimitrie Cantemir, și… apoi Româ-
nia, Ungaria, Austria, Elveția, Franța, Lu-
xemburg, Italia, Grecia… Apoi am mers 
singur, fără mama. Bucuria mea e că nu 
am mers să ascund milioanele furate sau 
să robesc în occidentul care poate fi  foar-
te indiferent și dur, ci, cu multă demnita-
te, am prezentat lumii proiectele pe care 
le născoceam, fi ind într-o competiție 
permanentă cu mama: într-o lună mama 
lansând un eveniment, în altă lună – eu, 
și așa nici nu am simțit sărăcia și dezas-
trul produs de perioada de tranziție care 
a năucit foarte mulți oameni, mai ales 
tineri și tinere, - eu de mic admirând fo-
rurile internaționale UNESCO și Con-
siliul Europei. M-am prezentat lumii de 
pe diferite meridiane și acestor foruri cu 
numele neamului meu, cu numele noului 
stat foarte mic dar frumos, vorbind pes-
te tot și creând prestigiul Moldovei. Mai 
corect, nu noi vorbeam, ideile și proiec-
tele noastre originale și inedite vorbeau 
lumii de un plai cu oameni frumoși și 
deștepți. Și în occident se credea că toți 
suntem harnici și deștepți, și Moldova 
a fost primită în calitate de membru al 
ONU (1994), apoi membru al Consiliu-
lui Europei (1995), apoi demnitarii noștri 
au semnat mai multe convenții și statul 
și-a asumat mai multe obligațiuni… 

Și iată că din 1995, deja DOUĂ-
ZECI de ANI ( un caz unic în istoria 
acestui for pan european), Consiliul 
Europei monitorizează și monitorizea-
ză mintea de pe urmă a moldoveanului, 
uimit că activitatea unui om de treabă e 
spulberată de ”activitatea” unui sau altui 
demagog, sau a unui hoț ajuns la putere 
prin mărinimia și bunătatea mai mult 
decât dăunătoare a alegătorilor. Poate 
că electoratul moldovean a fost ținut 
atât de mult în sărăcie, că a ajuns la o 
stare când nu mai poate dezmetici unde 
e lumină și unde e întuneric, și nu mai 
pricepe care oaspete din occident ne 
vrea binele și care vine să ne fure, să se 
împartă cu hoții noștri, sau, în cel mai 
fericit caz, pur și simplu vine să se plim-
be aici unde (s-a dus zvonul) că sunt 

cele mai frumoase fete și unde vinul i se 
toarnă pe gratis, apoi i se și mai dăruie 
zeci, sute și chiar mii de sticle de înaltă 
calitate ( și deci, foarte scumpe) tot din 
contul contribuabililor, să se ducă omul 
mulțumit acasă. Cum rămâne cu omul 
nostru, moldoveanul, pe cine să intere-
seze?... Și precum vestea se răspândește 
fulger, oricare demnitar occidental co-
rupt, mai puțin corupt sau poate chiar 
cinstit îl vezi poposind la Chișinău cu 
treabă și fără treabă, sau făcând o escală 
în timpul unei vizite spre Moscova, spre 
Kiev sau careva oraș din direcția Geor-
gia, Kazahstan etc. După alegerile parla-
mentare nu mai vine nici un oaspete de 
rang înalt din occident…Să le fi e rușine 
de noi, alegătorii? Și se văzu nevoit să 
vină Klaus Iohannis, președintele celui 
de al doilea stat românesc.

Azi ce zice Consiliul Europei, care 
spera că iată-iată va încheia monitorizarea 
procesului de democratizare a Moldovei 
după cinci ani, apoi după zece ani, apoi 
după cincisprezece ani. După 20 de ani de 
monitorizare, azi, când suntem aruncaţi în 
urmă cu un sfert de veac, doar din milă 
Consiliul Europei poate stopa monitoriza-
rea Moldovei. Din milă faţă de cine?

din cartea cu numele 
Tânărul Cronicar



3Cenaclul „Grai Matern” - un sfert de veac

Dialog dintre generaţiiDialog dintre generaţii

Fondat și condus de po-
eta Renata Verejanu, Ce-
naclul Grai Matern (1988, 
o structură unică în felul 
său, care a fost pe linia în-
tâi a renașterii naţionale și 
a procesului de democra-
tizare a societăţii) și ONG-
urile din Reţeaua OMCT/
WOTC (primele structuri 
ale Societăţii Civile) unde 
voluntarii care activea-
ză, se dedau dezinteresat 
unei munci creative foar-
te frumoase și nespus de 
importante pentru cultura 
și procesul educaţional in 
republică. Această activi-
tate foarte intensă e atât 
de vizibilă încât proiectele 
liderilor de la OMCT sunt 
invidiate și preluate de im-
portante instituţii din ţară 
și străinătate, instituţii ce 
dispun de fonduri de mi-
lioane sau chiar miliarde, 
dar mai puţin au idei…

Pentru anul 2014 OMCT 
au fost planifi cate și imple-
mentatate un număr impu-
nător de evenimente cultu-
ral-educaţionale și sociale, 
cu care tinerii voluntari 
tapisează timpul vieţii lor, 
molipsiţi de munca creativă 
a renumitei poete, unică în 
cele câte le creează de peste 
un sfert de veac, multe din-
tre proiecte fi ind deja fru-
moase tradiţii care se desfă-
șoară an de an, în ideea de 
a schimba mentalităţi, de a 
izgoni frica din sufl etul oa-
menilor care de la un timp 
prea în serios îi iau pe unii 
veniţi în politică pentru a 
aduce hoţia la nivel de cea 
mai importantă activitate.

Echipa, condusă de uni-
ca familie de voluntari din 
Europa cu un stagiu de ac-
tivitate de peste UN SFERT 
de VEAC, poeta Renata 
Verejanu și Daniel (fi ul), 
au desfășurat, spre binele 
acestui neam:

Organizaţia Mondi-
ală a Copiilor Talentaţi, 
consolidarea, lansarea de 
noi parteneriate cu diferite 
structuri din Moldova și de 
peste frontierele republicii, 
recrutarea de noi voluntari, 
implementarea proiectelor 
devenite tradiţie și lansarea 
de noi proiecte,

Festivalul-Concurs In-
ternaţional al Talentelor 
Lumii “Micul Prinţ”, edi-
ţia a XXI, 

Cenaclul Grai Matern  
12 ședinţe (lunar), cu sute 
de participanţi,

PAS – Proiectul “Alter-
nativa Societăţii”- eveni-
mente unice, cu materiale 
publicate online,

Conferinţa Transfronta-
lieră a Tinerilor (Conferinţa 
TT), participanţi din Moldo-
va, România, Ucraina.

Conferinţa Europeană 
a Junilor Jurnaliști (parti-
cipanţi din România, Ucrai-
na, Moldova)

Revista Micul Prinţ, 
editarea semestrială, color, 
pe hârtie cretată, cu un tiraj 
de 3000 ex. tipărite, și edi-
tarea online (cu un tiraj de 
10000 de adrese expediate 
și alte mii de vizualizări pe 
web site ),

Ziarul “Copiii Europei”, 
editarea online din creaţia 
celor mai talentaţi tineri  
poeţi, actori/declamatori, 
compozitori, artiști plastici, 
eseiști, jurnaliști, cineaști…

Asambleea în Deplasa-
re a Tinerilor,

Întâlniri de Elită, la 
biblioteca Transilvania  și 
sediul Primului Club al 
Consiliului Europei, lansa-
rea Biobibliografi ei “Poetul 
metaforei în fl ăcări – Renata 
Verejanu”, lansarea antolo-
giei “Ofranda omeniei”, edi-
tată la ed.TipoMoldova, Iași,

Lansarea volumului 
Evenimentele au fost elu-

cidate în presa scrisă și onli-
ne, și în BiblioPolis.

Cluburile Consiliului 
Europei,create 2 cluburi noi 
ale Consiliului Europei,

Primul Club al Consi-
liului Europei, consolida-
rea și lansarea de noi pro-
iecte și noi parteneriate,

Ora Consiliului Europei
Federaţia din Moldova 

a Asociaţiilor, Centrelor 
și Cluburilor UNESCO 
(FMACCU) - Crearea de 
noi cluburi UNESCO și con-
solidarea cluburilor UNES-
CO, membre ale FMACCU,

SĂPTĂMÂNA UNESCO,
Academia Europeană 

a Societăţii Civile, conso-
lidarea și lansarea de noi 
proiecte și noi parteneriate,  

Participarea activă la 
Salonul Internaţional de 
Carte de la BNM, lansare 
de carte, discu-
ţii, debate…

Pariciparea 
la Ziua Cultu-
rii Naţionale, 

Participa-
rea la Festiva-
lul Internaţi-
onal Lucian 
Blaga (Sebeș, 
Lancrăm, Ro-
mânia)

Proiecte de însemnătate 
internaţională

(Extras din raportul pentru 2014)

Festivalul Internaţional 
de Poezie – Renata Vereja-
nu, ediţia I, cu peste 1000 
de participanţi din Chile, 
Macedonia, Ucraina, Ita-
lia, majoritatea judeţelor 
din România și majoritatea 
raioanelor din Moldova (de 
la Ocniţa până la Cahul). 
Evenimentul a fost fi lmat și 
difuzat la TV Moldova 1,

Prezentarea învingători-
lor la Festival și la alte pos-
turi radio și TV, în mass-
media din Moldova și de 
peste frontierele republicii,

Simpozionul „Poeta 
Renata Verejanu – poet 
de anvergură europeană”, 
elucidat în presa din Moldo-
va și România.

Materiale din presa scri-
să și audiovizuală:

Moment Poetic, 
26.11.2014, Moldova TV 1,

Aniversări. Renata Ve-
rejanu, Moldova TV1,

Alt TV, În triunghi,
Alt TV, În triunghi,
Revistele BOEMA nr.66, 

67, 68,69, 70,
Regatul Cuvântului,
Revista Eunică,

Consiliul de Conducere
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Ziua Mondială a PoezieiZiua Mondială a Poeziei

Petre Rau
Galaţi

IUBITO, SUNTEM 
UN TRIUNGHI

Iubito, suntem un 
triunghi 
Cu laturi perfect neegale
Eu, tu şi noi
Tu, noi şi eu
Noi, eu şi tu
Fiecare cu fi ecarele sale
Avem unghiuri ascuţite şi 
lungi
În care amestecăm
Încordate clipele noastre
Vinovat fi ecare avem câte 
un colţ
Iar noi amândoi avem două
În fi ecare am depus câte o 
speranţă
Abia învăţăm să fi m
Pe singura latură a 
noastră imposibilă
Şi ne rostogolim ca o roată
Curmând cuvinte mirifi c
Pe ipotetice vârfuri 
perfecte

Cine va descoperi oare 
Primul din noi 
ortocentrul iubirii?

Vasile Tărâţeanu 
Cernăuți

FĂRĂ DE ARIPI

Îngerul meu păzitor
încă n-a învăţat să zboare
fără de aripi

cât e ziua de mare
e nevoit să alerge
din urma mea

spre seară obosit
cade frânt din picioare

astfel noaptea
trebuie să mă apăr singur
cum pot

* * *
Două vești-
una rea, 
alta bună-
Vine mutul să le spună.

Printre-atâtea alte multe
vine surdul să le-asculte.

Veste bună,
Veste rea
de la ix de nimenea.

Cin’ să spună?
Cin’ s-audă ?

Nu-i Hristos fără de iudă.

SUFLETUL CĂLĂTOR
Odată pe an
sufl etul călător
îmi rămâne
în viitorul Cerului
cu evlavia
preoteselor mele
de cuvinte
Uneori adoră
adierea parfumului
strălucirii
din tăcuta apropiere
a înălţimii îngerilor
Alteori
primeşte smerit
între duhuri
cheile templelor

Emilian Marcu
Iași

SĂ MĂ SFINŢESC...
Să mă sfi nţesc încet, ca dintr-un stup de miere
Mi-e gându-n răzvrătire de-atâtea mii de ori.
Uitare, rugă, teamă şi - de ce nu? - durere
Să mă cuprindă-n taină şi spaime şi ninsori
Doar să mă-nfrupt tu lasă ca roua-n disperare
Pe fl ori să se-mplinească cum zorii se-mplinesc,
Cum se-mplineşte ruga-n noian de aşteptare
Să mă sfi nţesc din tine: eşti dar dumnezeiesc.

Câtă lumină-ncape în degetu-ţi de ceară
Întreb, în umbra tainei, când stupul cel de mir
Spre buze îl apropii? În umbra ta e seară,
În umbra mea dorm greieri ca-n sacru patrafi r.

Mi-e gându-n răzvrătire spre tine-a câta oară?
În nunta mea salcâmii, de fl oare-ncep să doară.

Venin şi farmec…

EMINESCU
Venin şi farmec port în sufl et,
Cu al tău zâmbet trist mă pierzi,
Căci fărmecat sunt de zâmbirea-ţi
Şi-nveninat de ochii verzi.
Şi nu-nţelegi că-n al meu sufl et
Dureri de moarte tu ai pus  
Cât de frumoasă eşti pot spune,
Cât te iubesc nu e de spus!

Veneno y encanto

Veneno y encanto en mi alma llevo,
Con tu triste sonrisa me pierdo,
Pues encantado por tu sonrisa quedo
Por tus verdes ojos envenenado.

Y no entiendes que en mis sentires
Dolores mortales has creado
Puedo decir cuán hermosa eres
!Cuanto te amo decirlo no puedo!

Traducción Mario Castro Navarrete, Chile

Nicolae N. 
Negulescu
Craiova

ÎN OGLINDA COSMICĂ 
Am găsit
în oglinda cosmică
ascunzişul ecoului
primei vieţi omeneşti ;
e păzit
de un foc orbitor
şi aş spune
că-i înalţă
pe văpăile limbii
numele
În spatele timpului
neclintit
ard limpede
gândurile împăcătoşirii
şi aripile norilor ... 

URME VII 
Sprijin călcâiul vieţii
pe mugurii globului
şi fac din întunericul
care râde
o sărbătoare
vulturului
cu Luna-n cioc
În visul 
ghearelor lui
solzii timpului ard
eter uranic
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MĂRŢIŞOAREMĂRŢIŞOARE

Galina Furdui

MI-E DOR DE-O SEARĂ 
CU ROMANȚE

Mi-e dor de-o seară cu romanțe
Eu lumânare în pridvor
Să vină alături tinerețea
Cu visul ei alb-zburător.

Să vină, răzvratind distanțe
Iubirile ... Amețitor
Să ne adune-ntr-o romanță
Rostită-n șoaptă, alinător.

Mi-e dor de-o seară cu romanțe
Să ardă strunele-n viori.
Las› viața de la noi să-nvețe
A nu muri când anii mor.

Mi-e dor de-o seară cu romanțe.

Ion Cuzuioc

DILEMĂ
Mă uit cu drag și eu la fete,
Căci sunt cuprins de-un mare dor,
Și-am să-l propun de Dragobete,
Dar teamă mi-i de-acceptul lor!

Petru Cărare

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE 
DUŞMANULUI MEU

Duşmane drag! Să ştii că-mi place
Duelul nostru vechi şi sfânt.
Mi-ai spus că nu mă laşi în pace
Şi te-ai ţinut, văd, de cuvânt.

Tu nu poţi fi  cu două feţe:
Să fi m cumva pe-ascuns şi fraţi.
Ce-ar fi  amicii mei să-nveţe
A-mi fi  la fel de devotaţi!

Nu pun pe slove văl de ceaţă,
Dar într-o luptă de idei
Prefer să fi u lovit din faţă,
Decât din spate de ai mei.

Nicolae Esinencu

ECHILIBRISTICĂ

Cel care nu se ţine
Pe pământ –
Să se ţină în aer.
Cel care nu se ţine
În aer –
Să se ţină în gând.

URME

Dimineaţă
Am văzut pe străzile oraşului
Urme de tălpi crăpate,
Proaspăt imprimate în asfalt.
M-o fi  căutat tata
Să mă ia înapoi
La ţară.

DE 1 MARTIE

În ţară-i mare sărbătoare,
Eu anu-întreg o tot aștept,
Căci mărţișoru-i o favoare,
Când poţi să pipăi câte-un piept.

MĂIESTRIE

Domnişoara e cu şcoală,
Se descurcă bine-n viaţă
Şi mi-i dă la socoteală
Pe bărbaţi când o agaţă.

DIBĂCIE

Pentru mamă-i mititică,
Pentru noi e fată mare,
Când se-achită fără frică
Pe la litoral... la mare.
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Cenaclul Grai MaternCenaclul Grai Matern

Ce e poezia Renatei Verejanu, 
o poetă atât de angajată în luptele 
noastre politice, culturale, dar și în 
luptele sufl etești, în care Eul refuză 
”stranietatea”, adică după Freud – tot 
ce-i este străin, tot ce contravine fi -
rescului, bunului simț, adevărului, 
acesta privit ca valoare etică supre-
mă? Este un autoreferențial, o confe-
siune cu dublă adresă: Sieși și Celor 
din preajmă sensibili și mai cu seamă 
insensibili, un ”portret al sufl etului” 
(pe care-l cerea corespondenților săi 
Nietzsche), o ”cardiogramă”, precum 
apărea acest topos în lirica anilor ’60. 

Nota individuală puternică o dă 
însă un eticism ardent, programatic, 
de o înaltă tensiune, însemn al unei 
împăcări/neîmpăcări trăite la cote 
dramatice, în momente de sfâșiere lă-
untrică, de durere și supărare. De aici 
spiritul justițiar al poetei, punerea 

Cardiograma lirică a Renatei Verejanu

în cumpănă valorică și morală a tot 
ce se întâmplă și a tot ce i se întâm-
plă. Umbra zeiței Th emis e în fi ecare 
rând, în fi ecare mărturie, în fi ecare 
trăire, în dialogul permanentizat cu 
Celălalt căruia i se adresează mesa-
jul. ”Cerul zilei” care lovește ”cerul 
nopții” stârnește o reacție sufl etească 
aparte. În lupta în care e angajată nu 
poate să accepte condiția de învin-
să: ”Și mă simt în toate-nvinsă, / dar 
supusă nu pot fi  / Sunt datoare c-o 
iubire / clipei în care voi muri”. E o 
emoționantă mărturisire aici, cu va-
loare de conduită morală.

Înțelegându-și astfel condiția de 
poet, Renata Verejanu refuză scrisul 
calofi l, scufundat în dulceața rostirii 
estetizate: vorba îi este frustă, dură, 
plină de concretețe materială, sinta-
xa este supusă și ea acestei asprimi, 
urmând mai degrabă o sinusoidă, 
decât o linie dreaptă. Spunerea ”ver-
de în ochi” e preferată spunerii dulci, 
liricoide. Renata Verejanu spulberă 
astfel, prejudecata că o lirică a unei 
poete trebuie să fi e în mod obliga-
toriu feminină și să fi e transpusă în 
forme caracteristice acesteia: instan-
taneu sentiment, cântec de leagăn, 
rugă, scrisoare. Ce-i drept, notele de 
feminitate nu lipsesc în poeziile de 
dragoste, dar și atmosfera generală 
musicalizată creată de momentele 
sufl etești senine; ele sunt integrate, 
însă, într-un mesaj mai complex, 
structurat contrapunctic:

”Eu trăiesc în fereastra ta, și când e noapte, 
Și-n corp îmi dă năvală gândul tău, senin: 
Nu lăsa privirea să-mi ducă anii departe 
Că-n geamul tău deschis pot să nu revin...” 

(Trăiesc în privirea ta). 
Imaginarul poetic feminin este 

”geologic și biologic”, confesiv, re-
toric, anticalofi l, antipoetizant (vezi 
Georgeta Sadom, Imaginarul poe-
ziei feminine, 2010, p.95-97). Sunt 
și niște încondeieri subtile, marcate 
de suavitate și candoare a trăirii, de 
ingenuitate, dar și pătrunde cu dibă-
cie sentimentul dramatic al trecerii 
timpului: 

”Tresare-n somnul meu o zi /Când 
merele sunt coapte... / În lipsă e doar 
ochiul tău – /Ariciul cu un măr în 
spate. / Mă uit atent în palma zilei, 
caut drumul, dus... / Inima zilei mai 
bate, dar n-am nici un răspuns. / To-
tul pare cunoscut pomilor fără contur 
– / Nu mă pot obișnui rodul să le fur. 
/Creanga somnului se frânge / cu sus-
pin a dezrobire, /În semințele merelor 
– universul e uimire. /Prin pietriș de 
glume /Tălpile își strigă urma – Vine 
să le vindece, nevăzută, numai bruma. 
/ Prea târziu și prea devreme – /Urme-
le dispar în noapte, / Neștiind cum să 
ajungă /Ariciul c- un măr în spate...” 

(Ariciul cu un măr în spate). 
E o dovadă, în această schimbare 

de registru obișnuit, că nu doar ope-
rează cu replica la real și nu doar no-
tează cu concretețe de jurnal, ci visea-
ză, se întoarce în mirajele copilăriei, 
pe o undă elegiacă, transcriindu-și în 
acorduri lirice regretul după ingenu-
ile clipe revolute. 

Autoarea Ofrandei omeniei pro-
cedează la o stabilire a unei tabele de 
valori pozitive și negative, însoțită 
de o tonalitate justițiară (spuneam) 
apodictică, neconcesivă. E respin-
să, astfel, invazia în fi ința umană a 
cruzimii, lașității, trădării, bolii de 
lux și fală, minciunii, lingușirii, bâr-
fei și zefl emelii, ”erorii împietrite”. E 
elocventă, în acest cadru de ”riposte” 

Continuare pag. 7
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PAS – Proiectul ”Alternativa Societății”PAS – Proiectul ”Alternativa Societății”
(cuvântul e al poetei însăși) o viziune 
originală a ”vânătorii” ce pândește 
nimicirea cinstei, curățeniei și lumi-
nii sufl etești: 
” E timpul vânătorii... de după tulpini 
Zece arme ochesc o singură idee. 
De frică glumele se îneacă în suspini 
Împușcăturile se adună în trupul de femeie. 
E criza de valută intersufl etească 
Loviți în nerv; ca în pielea tobei seci. 
Călcâiul își retrage mersul, să lovească 
Pădurile bârfei cu ochii stinși și seci” 

(La vânătoare).
Prezente sunt și fi ziologiile mo-

rale ale trădătorului de țară (în-
tâmpinat cu verdictul:  ”Colinele 
cu pumni de piatră, / trădarea nu-
ți iartă. / Clopot la îngropăciuni, /
Tu n-ai țară, n-ai minuni...”), insu-
lui care n-a păstrat ”făptura de om”, 
demagogului:  ”Ideea demagogului 
mai are și remorci / Și planul zilnic 
îl supraîmplinește”,  confratului de 
condei, căruia i-a ”scos Domnul su-
fl etul pe față /Să vadă toți cine ești cel 
adevărat”,  grănicerului care, surâ-
zând, nu permite ”în țara mea să in-
tru /Din țara mea să ies”, ”deținuților 
în propriul trup”, stigmatizați cu un 
dulce blestem: ”Veni-va cărarea la 
viață să vă cheme / Doar că durata 
ei trece prin infern”, omului de stat 
chilean care nu observa ”brațul rănit 
a răzbunare” al gospodarului Verdeș, 
pe ”care l-au urcat în nemurire / Ma-
rii șefi  din cârmuire”, a celor ce o duc 
în huzur, în saune, ale contempora-
nilor din trenul Chișinău-București, 
atât de departe de fi ința poetei, a pi-
anistului vândut, căzut odată cu um-

bra lui pe treptele 
Guvernului.

Dincolo de ca-
tagrafi erea  ripos-
telor morale și a 
fi ziologiilor socia-
le, de cardiograma 
timpului însuși 
– bolnav, vitreg, 
măcinător – ade-
vărat timp bacovi-
an ce înstrăinează 
fi ința, o ”ostenește”, 
o încarcă cu nervi, 
ceea ce conturează un portret de grup, 
dăm de un autuportret al poetei, sur-
prinzând în registre diferite – de clipe 
frumoase ”goetheene”, de inspirație 
lirică pură, de ”mici bucurii”, de ”con-
vorbiri cu fl orile”, de ”colind de la 
mama”, de ”gestul timpului”, de ”cân-
tece de crizantemă”, de ”sondele iubi-
rii” ce storceau ”ecou fi erbinte”, de mi-
rare a inimii. Poeziile se disciplinează 
în forme clasiciste, devin melodioase, 
bine articulate sintactic, se restrâng 
spațial până la contururi miniaturale, 
se organizează armonios în catrene, 
distihuri, terține sau sextine, refuzând 
discursul monologic extins marcat de 
retorică: 

”Aleea crinilor în fl oare /A revenit 
în timpul meu – /

În sufl et soarele răsare / Cu dorul 
dat de Dumnezeu” 

(Aleea crinilor în fl oare)
”În corul din biserică am visat să 

cânt/ Găseam în lucrul acesta ceva 
măreț și sfânt/ Se zvârcolea lumina în 
ochii mei deschiși/ De ura și de spai-

ma în viață m-am 
dezis. 

(Simplu vers 
de dor),

Tu ești ecoul 
gândurilor mele/ 
Al nebuniei dulce 
înțeles...

Hai, spune, 
după ce criterii/ 
Stăpânul umbrei 
mele te-am ales? 
Hai, spune, din 
tăcerea ta enor-
mă/

În care toți chinezii nu încap/ Și 
vântul își ia propria formă/ De jos 
până la cap. (Criterii);

Nu mă stoarce de lumină/ Sunt 
mai tânără ca ieri. 

(Destin);
Cerul buzelor arzânde/ L-ar atin-

ge uneori /
Veacul viselor fl ămânde/ Nu 

adăpostește nori.
 (Poeme cenzurate un întreg mi-

leniu).
Un alt merit deosebit al Rena-

tei Verejanu este acela de a cultiva 
formula poeziei de inspirație soci-
ală și națională, în spiritul Leonidei 
Lari sau Anei Blandiana. Ea imni-
fi că patternii spirituali (Ștefan cel 
Mare, Eminescu), adresează ode 
democrației și Europei (Tinerețea 
Europei adună hrană Păcii mondi-
ale), elogiază dorul de Spania a lui 
Frederico Garcia Lorca, își plânge 
împreună cu neamul destinul:

”Sufl etul meu retras în cearcăne 
grele, /Nesupus învățăturii lui Karl 
Marx, - /Numără zilele – bârne pilite-
n surcele /Sărăcite-n culori, adevăr... 
sânge ars/

Jalea unui popor, a unei lumi în-
vinuite.../

Jale, venind din dezordine, din 
apocalips,/

Sfârtecă efemere uși zăvorâte... /
O, cinstea și dorul meu neân-

vins...”   
(Noțiune de neam).
În toate poeta pune sinceritate, 

dorință de Preacuratul adevăr, de 
poezie cu mesaj, ferită de experi-
mentări sterile.

Academician Mihai Cimpoi
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Festivalul-Concurs Internațional
 În fi ecare din 
duminicile lui martie 
Organizația Mondială 
a Copiilor Talentați 
(OMCT) a desfășurat 
preselecția și înscrierea 
în concurs a celor 
mai talentați din 
cei talentați, pentru 
ai lansa la nivel 
internațional, precum 
facem de peste un sfert 
de veac. Înscrierea 
continuă la secțiunile:

1.Vocal – solo, duet,

2.Poezie – poezie 
proprie sau recital 
dramatizat,

3.Dans – solo, duet, 
colective (modern, 
popular)

4. Instrumentiști – 
vioară, nai, fl uier, 
saxofon, chitară, 
cobza, acordeon…Festivalul-Concurs 

Internațional al 
Talentelor Lumii 
”Micul Prinț” – 
primul dialog dintre 
culturi și popoare 
din Europa de Est de 
după proclamarea 
independenței 
Republicii Moldova, 
a ajuns la ediția a 
XXII, care se dedică 
Aniversării de 70 
de ani ai ONU și 
UNESCO.  Ediția din 
2015 se va desfășura 
în parteneriat cu 
Ministerul Culturii din 
Moldova.

Adriana Spunei

Adriana Spunei, de 
prin părțile Drochiei, 
e laureată a ediției din 
2010 a Festivalului-
Concurs Internațional 
al Talentelor Lumii 
”Micul Prinț”, încă de 
pe când era elevă la 
baștina sa. Poza din 
pagina următoare ne-o 
prezintă pe dra Spunei  
deja la Chișinău, în 
primul an de studii la 
Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice.  
Adriana e și membră 
a Primului Club al 
Consiliului Europei, 
și reporter la Ziarul 
”Copiii Europei”. 
Talentul și hărnicia, 
perseverența și 
dragostea nemărginită 
față de muzică ne 
vorbește de un caracter 
care știe să-și realizeze 
visele, și părinții susțin 
toate proiectele fi icei, 
spre realizarea unei 
personalități, spre 
bucuria dânșilor și a 
acestui neam.
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al Talentelor Lumii ”Micul Prinț”

Adriana 
Spunei

Micul Micul 
PrinþPrinþ
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Microfonul Microfonul Liberiber
“Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici măcar nu te urăsc”… 
                          Grigore Vieru
De la volumul Numele tău 

(1968) până la Taina care mă 
apără (editată de Daniel Corbu, 
la Iași, 2009), Grigore Vieru s-a 
creat pe sine: poetul, om de mare 
omenie, fi u al neamului românesc, 
personalitatea Generaţiei Dintre 
Secole, om de cultură, o adevăra-
tă legendă, parte al patrimoniului 
cultural al unui neam frumos de 
oameni cu nume de Eminescu, 
Enescu, Arghezi, Brâncuși, Baco-
via, Blaga, Sorescu, Stănescu…  

Grigore Vieru s-a creat pe sine - 
puterea creatoare, care a putut dialo-
ga la direct și cu Viaţa, și cu Moartea:

Nu frică, nu teamă –
Milă de tine mi-i,
Că n-ai avut niciodată mamă,
Că n-ai avut niciodată copii.   (Nu 

am)
De la copiii mici de prin grădi-

niţe (abecedarul Albinuţa) până la 
mama sa, mama-icoană, mama ca 
fi inţă umană dătătoare de viaţă (vo-
lumul Mama) – spaţiul unei vieţi în-
tregi -  acesta e universul în care și-a 
extins creaţia Poetul care a cântat 
mama, poetul care a căutat să educe 
prin poemele sale generaţii întregi, 
să schimbe mentalităţi, acesta e spa-
ţiul liric a celor mai melodioase poe-
zii moderne, a celor mai sincere me-
tafore din volumele Aproape, Fiindcă 
iubesc, Taina care mă apără, Cel care 
sunt, Rădăcina de foc... Aceste așchii 
ale unui sufl et frumos precum e pri-
măvara timpurie din prejma mărţi-
șorului, aceste poeme, aceste mesaje 
pline de demnitate umană din poe-
zia lui Vieru au fost pentru generaţia 
mea mai mult decât bucuria de a-l fi  
cunoscut personal. L-am cunoscut 
pe poetul Grigore Vieru la o vârstă 
foarte fragedă, ca apoi să-l admir și 
să-l preţuiesc până a plecat în nemu-

rire. Cu multă pietate citesc din Jur-
nalul mamei, dat să-l culeg la calcu-
lator și să-l pregătesc pentru publica-
re. Din mai multe momente descrise 
la timpul întâmplării, în diferiţi ani 
ai secolului trecut, mă opresc la mo-
mentul descris foarte veridic și de 
criticul literar Tudor Palladi:

Într-o zi Renata Verejanu se întâl-
ni cu Grigore Vieru în preajma Grădi-
nii lui Ștefan cel Mare și Sfânt: 

- Ce mai faci, dragă Renata, - în-
trebă Vieru, grăbit.

- Iubesc, - a fost răspunsul, mai 
mult decât sincer.

Grigore Vieru se opri din fuga sa 
spre nemurire, o îmbrăţișă părintește, 
apoi zise:

- În sfârșit am întâlnit omul care 
face în viaţa sa ceea ce trebuie să facă.

Tânăra poetă, fi ind la prima car-
te (1979),( de alte 
cinci cărţi prezen-
tate la editură în 
anii 1980-1982 lu-
mea încă nu știa), 
a intuit că Grigore 
Vieru i-a citit poe-
ziile. Ca răspuns la 
gândul tinerei au-
toare, Grigore Vie-
ru întrebă:

- Sunt invi-
tat la o întâlnire cu 
cititorii la Nordul 

Moldovei, la Drochia, nu ai vrea 
să mergi și tu?  

Acea întâlnire cu cititorii din 
localităţile raionul Drochia la care 
venise împreună cu Grigore Vie-
ru și Iulian Filip (de baștină din 
acel raion)  poeta Renata Vereja-
nu o ţine minte și peste decenii... 
Peste ani Grigore Vieru a fost in-
vitat de Renata Verejanu la serata 
sa de creaţie de la Cercul Naţio-
nal Militar, de la București, apoi a 
fost invitat în calitate de membru 
al Juriului la Festivalul-Concurs 
Internaţional al Talentelor Lumii 
„Micul Prinţ”… 

În 2008, la ziua de naștere a lui 
Grigore Vieru… ONG-urile din Re-
ţeaua OMCT făceau totalurile cola-
borării pentru anul care se scurse… 
Evenimentul se petrecea în incinta 
Bibliotecii “Onisifor Ghibu”. Sala ar-
hiplină: ambasadori, șefi  de compa-
nii TV, consilieri prezidenţiali, mass-
media, interpreţi renumiţi, actori, 
primari, directori de licee, de com-
panii, parteneri la diverse proiecte, 
tineri lideri din Societatea Civilă… 
persoane importante în societate… 
Cu toate acestea, apariţia lui Grigore 
Vieru a schimbat întreaga atmosfe-
ră – se făcu mai luminos parcă, în-
căperea părea mai senină și toţi cei 
prezenţi păreau să facă parte dintr-o 
lume aparte – lumea îndrăgostiţilor 
de Poezie. Peste douăzeci de ONG-

Grigore Vieru – Omul Anului
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OpiniiOpinii

uri libere și independente (dintre 
care: Organizaţia Mondială a Copi-
ilor Talentaţi, Academia Europeană 
a Societăţii Civile, Cluburile Consi-
liului Europei, Revista Micul Prinţ, 
Ziarul Copiii Europei, Cenaclul Grai 
Matern, Agenţia de Presă a Tineri-
lor Jurnaliști “AMP-Internaţional”,  
Caravana Culturii Păcii (Caravana 
Moldovei), Festivalul-Concurs In-
ternaţional al Talentelor Lumii “Mi-
cul Prinţ”,  Federaţia din Moldova a 
Asociaţiilor, Centrelor și Cluburilor 
UNESCO…) i-au oferit maestrului 
premiul “OMUL ANULUI”… 

Se bucura ca un copil… Omul 
care se dăruia cu tot sufl etul la toţi ci-

titorii săi, la toţi oamenii de bună cre-
dinţă - avea un dar de a intui oamenii 
buni. Sau poate că îl făcea pe orici-
ne mai bun în clipa când îi strângea 
mâna. Grigore Vieru e fost renumit 
ca unul dintre primii scriitori de la 
Chișinău care săruta mâna la femei-
le care-l cunoșteau. Din care motiv i 
se zicea: românul. El a fost un român 
adevărat, dar nu pentru că era foar-
te sensibil cu femeile, cu copiii - cu 
toţi oamenii simpli… Ci pentru că se 
născuse în România Mare, și scria în 
limba română, și dorea ca noi să cu-
noaștem istoria adevărată.

La următoarea reuniune de totali-
zare, în ziua de naștere din 2009 Gri-
gore Vieru nu mai era printre noi… 

La 14 februarie 2015 ar fi  împlinit 
80 de ani… Anul 2015 este anunţat 
Anul Grigore Vieru… Și mă întreb, 
de ce nu a fost Anul Grigore Vieru 
când Poetul împlinise 60  sau 70 de 
ani? De ce unii demnitari cred că po-
eţii trăiesc mult și că avem când să le 
spunem o vorbă bună?... De ce după 
ce Poeţii mor sunt onoraţi cu atâta 
fast, de parcă cineva s-ar bucura că 
sunt plecaţi…  Ei sunt prezenţi prin 
opera sa: și Grigore Vieru, și Dumi-
tru Matcovschi, și Ion Vatamanu, și 
Liviu Damian, și Victor Teleucă, și 
Anatol Codru, și Leonida Lari… toţi 
poeţi ai renașterii basarabene…

Dan Verejanu

Liviu Damian

APA CRISTALINA

Mama nu plîngea între noi
îşi lua caldarea şi se ducea la 

fîntîna.
Aplecata peste vîrtej

în lumina puțina a serii
scotea supusa

din gura izvoarelor
caldarea cu apa

şi lacrima ei.

Era ger
apa îngheța pe corlate

pe şalul mamei
şi vîntul dadea buzna.

Mama îi spunea ceva fîntînii.
Fîntîna îi raspundea.

Doua izvoare erau
presarate cu omat.

Dadeau tot ce aveau
şi cine se întreba

ce-i în sufl etul lor?

În viscol şi ger
ori vara sub stele

cînd îi era greu
cînd n-avea cine s-o asculte
mama nu se ducea în vecini

nu umbla pe la neamuri.
Mama mea tînara

îmbodolita ca o batrîna
se ducea la fîntîna.
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S i m p ozi o nS i m p ozi o n

Tatiana 
Scripa

DEDICAȚIE

Străbat adâncimea oceanelor,
cutreier infi nitul pământului,
urc munții cerului
ca în ziua asta
să stau 
la picioarele tale
și să-ți spun
în grai românesc,
simplu și omenesc:
,,Te iubesc!’’
Îți dărui inima mea
necondiționat,
vreau să-mi fi i alături
toată viața
și dincolo de ea.
Răspunsul îl aștept
cu sărut de soare,
vânt de primăvară
și gândul tâu pur.

Zinaida Ambroci 

CE VA FI
(de ziua dragobetelor)

Femeie, femeie...
Și nu ştiam ce va fi  mâine,
Ce rost va fi  apoi în viaţă
Și cât durează clipa,
Clipa gustată în noaptea de mai,
Înfruptându-mă dintr-un miracol
Din angelicul tău trup...

Rămâi aşa,
Frumoasă,
Rămâi aşa,
Cum eşti,
Aşa cum te simt,
Rămâi o veşnicie
Femeie, femeie...

Bărbate bărbate...
De ce tremur, de ce tremur?
Ah toată,
L-al tău sărut,
La bunătate,
La scumpe vorbe de iubire.
Ca şi atunci
În lunga noapte de fl orar,
Dar nu ştiam ce va fi  mâine
Bărbate, bărbate...

Petru Hasnaș

TE AȘTEPT

Se-ngălbenește coala de hârtie... 
Azi condeiul, sensul nu-și mai 
știe.. 
Tu în vesticii de dor ai dispărut; 
Cu-n mister  și înfi nitul din sărut.. 
Am rămas de timp necunoscut.. 
Pe băncuță  toate-au început...
Năzuiesc romanță să apară; 
Din mocnirea ta înălțătoare; 
Sper prin tot alaiul să revii... 
Vals de nuntă, cântă ciocârlii... 
Printre ramuri,  ca o rază rară; 
Sub zefi rul lin de primăvară; 
Te aștept să vii, surâs de seară... 
Cu-a ta voce-n murmurul de fl oare... 

Mihai Doloton

VIAȚĂ DE MORMÂNT

Copacul pare un mormânt
În care n-are somnul somn,
Și dac-aș vrea ca să adorm
Trec să mor, cât mai adânc.

Și casa-mi pare un mormânt
Pe umerii inimii scriind,
S-a scurs puterea tot tocind 
Un adevăr rătăcitor.
 În sufl et sunt și eu mormânt
Ce sângerez în vers plângând,
De răutate fulgerând
Te-ascunzi în sufl et, în mormânt.
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Concursul "Micul Prinţ"

Dreptul la libera 
exprimare

Eu am dreptul să vă zic
Adevărul clar în faţă:
Nu importă că sunt mic,
Sunt un om, și sunt o viaţă.

Dreptul să-mi iubesc ţara

Eu am drepturi,
am mai multe...
Dar vă zic de câteva:
Stă Moldova să-mi asculte
Cântecul și dragostea.

Dreptul să cresc

Eu am dreptul, -
îi zic mamei...
Ea surâde, și-mi șoptește:
Ai și obligaţiuni –
Să înveţi frumos a crește.

Dreptul să admir 
frumosul

Eu am drepturi
multe, multe...
Să admir ce e frumos –
Vine luna să-mi sărute
Ochii ce privesc duios.

Renata Verejanu,  LECÞIA DESCHISÃ: “EU AM DREPTUL”
(Poem neterminat…)

Dreptul la libera 
circulaţie

Eu am dreptul să decid:
Trec pe roșu, sau pe verde...
Chiar de nimeni nu-mi ordonă,
Chiar de nimeni nu mă vede.

Dreptul a învăţa carte

Și eu merg chiar azi la școală:
Am un drept – să nu-ntârzii.
Ale toamnei crizanteme
Merg cu mine-n clasa-întâi...

Dreptul la educaţie

Eu am dreptul a cânta,
Eu am dreptul a surâde...
Tu ai dreptu-a asculta
Melodii frumoase, blânde...

Dreptul la timp liber

Eu am dreptul să dansez
Pe un vals frumos de Doga.
S-o ascult și pe Bieșu...
Pot să bat în ritm și toba...

Dreptul să aleg

Eu am dreptul și să scriu, 
Eu am dreptul să vorbesc,
Să mă joc, să râd, să fi u
Mândru și isteţ...

Eu am dreptul să votez

Eu am dreptul să votez,
Liniște să fi e-n clasă -
Violenţa nu-i frumoasă
Nici în stradă, nici acasă...

Dreptul să-mi realizez 
visele

Eu am dreptul, știu precis,
Dreptul la autoapărare:
Fiecare cu-al său vis
Pleacă-n lumea mare...

Dreptul la hrană

Eu am dreptul să am pâine:
Să cresc sănătos și mare,
Eu am dreptul să culeg
Toate spicele din soare...

Eu am dreptul să 
muncesc

Eu am dreptul să muncesc -
Bucurie să-mi rămână...
Eu am dreptul să iubesc
Limba cea română.

Dreptul la memorie

Eu am capul meu pe umeri:
De e greu, de e ușor –
Eu am dreptul să ţin minte
Neamul meu, nemuritor.
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Primul Summit TTPrimul Summit TT

Renata Verejanu, poeta născută în cuvânt, sărută 
înțelesuri și cântă formele poetice cu o sensibilitate apar-
te, cu dor nestăvilit, cu dragoste de viață, de vers și de 
țară, cu durerea poetului martir în propria soartă, având 
“semnul crucii prins între buze…” (Risipa cea mare). Și 
doar Moldova o putu încununa cu aceste simțăminte, o 
șansă sau o neșansă a autoarei de a se naște în județul So-
roca al Republicii Moldova: “Cuvintele mele, pedepsele 
mele îndelungi” (Cuvintele mele). O epocă nefastă face 
ca textele Renatei Verejanu să nu vadă lumina tiparului 
câteva decenii, dar odată publicate, versurile sale explo-
dează, fi gura sa devine una emblematică pentru poezia 
moldoveană: 

“Mi-am turnat vorbele în palme, poft iţi:/ 
Voi, patru anotimpuri fl ămânde de mine,/ 
Serviţi..” 
(Oft at închis în auz).
Versul clasic face poezia cantabilă, o duce lin către su-

fl et, o urcă în vârful tuturor trăirilor și o face să trăiască și 
să răsune în timpane. Astfel poezia plânge, cântă, sărută 
sau râde, așa cum simte poeta în Cântec: 

“Femeia care plânge de parcă ar cânta,/ 
Femeia care cântă de parcă-ar săruta,/ 
Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă,/ 
Femeia care râde cu inima ei sfântă.” 
Propoziția frântă și așezată asimetric dă doar senzația 

versului alb, dar cursivitatea textului e aceeași și atunci 
când autoarea transmite de această dată mesajul către 
Toți bărbații: “Toţi bărbaţii/ Din vina cărora/ Inima mi-e 
palidă deseori/ Ar putea să intre/ În una din pagini/ Cu 
ocazia acestei sărbători.” 

Poemul Acuarelă este reprezentativ pentru metafora 
Renatei Verejanu, atât de pregnantă, atât de profundă, 
personalizată, reinventată: 

“Trag plapuma rușinii pe corpul meu bronzat:/ 
O, cum mai latră gerul, trezind întregul sat./ 
Strâng pumnii disperării sub capul meu, fi erbinte/ 
Nu cred să te iubească de astăzi înainte/ 
Așa altcareva.” 
Poemul de dragoste este omniprezent în literatura 

sa, în care îmbină atât de frumos culorile sentimentelor, 
rezonanțelor, viselor și trăirilor dintr-o jumătate de veac. 
Din același registru, al iubirii timpurii, nepătate, neatinse, 
trăite dincolo de aștri, face parte poezia Zăpada se retra-
ge-n vise: “Uite cum zăpada se retrage/ Și lasă buzele-mi 
fi erbinți -/ Și tu îmi frângi privirile atente/ De parcă-ai 
scoate bolțile din minți...” sau poezia Criterii, care trezește 
întrebarea: “Tu ești ecoul gândurilor mele/ Al nebuniei dul-
ce înțeles.../ Hai, spune, după ce criterii/ Stăpânul umbrei 
mele te-am ales?...” Dacă iubirea Renatei Verejanu poartă 
haine frumoase, așa cum ne mărturisește artista în poemul 
Ce haine frumoase poartă iubirea, pe de altă parte dragos-
tea de țară este o altă temă dezvoltată subtil de autoare în 
poezii  precum Gânduri de perspectivă, Dor, Pe treptele gu-

 “Femeia care cântă de parcă-ar săruta”…
vernului… “Au înfl o-
rit toţi zorii în dorul 
meu de neam” spune 
poeta. Poezia sa însăși 
este o reîntregire a 
neamului, o dovadă 
a unității, a melan-
coliei față de cuvân-
tul românesc, asupra 
căruia s-a aplecat, de 
a scris Metafora ne-
muririi… „Zilnic îmi 
sărut întreaga ţară / 
Cu multă sârguinţă / 
În fi ecare minte să ră-
sară / Floarea demni-
tăţii și nu umilinţa…” 
(Ploile de ieri)

O altă mare temă a liricii universale este natura, reda-
tă pe îndelete și în poezia Renatei Verejanu, conturată cu 
precizie, pictată apoi în diverse ipostaze și nuanțe: „Din 
pieptul meu zorii pornesc / Și vin la tine tainic să te vadă/ 
Să-ți spună cât de mult eu te iubesc/ Când nopțile dan-
sează în livadă”. Versul său abundă de imagini artistice, 
fi e ele vizuale, auditive sau olfactive: “De unde așa aromă 
în trandafi ri sălbatici, / Și cine-i regizorul ce-a rânduit 
tulpini?” (La micul ecran)

O bună cunoscătoare a literaturii universale (deci, și 
rusești, poeta fi ind absolventa    Institutului de Literatură 
Maxim Gorki din Moscova), autoarea îmbină stiluri și 
semnifi cații pentru a da naștere unei poezii originale sub 
semnătura sa, o poezie la răscruce de drumuri dintre es-
tul și vestul marilor culturi literare. 

Timpul îi este poetului potrivnic, în fața timpului și 
a morții suntem cu toții neputincioși. Scriitoarea îi râde 
timpului în față, căci aceasta este singură soluție pe care 
o găsește: “Hai, râzi! Copil cu sufl etul de ape, / Râzi! De 
fructul izbânzii așa de aproape, / Zilele vin cu buzele de 
lapte/ Pe cerul memoriei să se arate.” (Mica mea bucurie)

Autoare deja a peste treizeci de titluri de cărţi de poe-
zie, eseuri, opinii, pledoarii, maxime și cugetări, portrete, 
romane, Renata Verejanu mai are cu siguranță încă mul-
te de spus în literatura românească în dulcele și inconfu-
dabilul său grai, pe acorduri line de vioară, cu înțelesuri 
pline de fi lozofi e și modestie:

“Nu-mi puneți stea în frunte, lumina-i se va stinge.
Steaua mea e-n sânge, dar până voi ajunge
Acolo sus pe cer, ca s-o ridic, înaltă
Lumina vieții din trupu-mi se va smulge, 
Lăsând un manuscris cu soarta mea visată.” 
(Modestie)    

Tatiana Scurtu-Munteanu, Galaţi
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AVIZ
Institutul de Filologie al AȘM, Pri-

măria mun.Chișinău, Asociația Națională 
a Oamenilor  de Creație din Moldova și 
Academia Europeană a Societăţii Civi-
le desfășoară în perioada 1 februarie –1 
septembrie 2015 ediția a II a Festivalului 
Internațional de Poezie – Renata Verejanu.

Festivalul Internațional de Poezie 
– Renata Verejanu se adresează tuturor 
îndrăgostiților de poezie indiferent de vâr-
stă, naționalitate, țara de reședință, limba 
vorbită, religie, grup social etc., obiectivul 
strategic fi ind promovarea unui mod de 
viaţă prin poezie.

Fiecare persoană poate participa în 
1-3 secțiuni:

1. Poezie proprie - autori care nu sunt 
membrii ai US participă cu câte 3 texte, 
creaţii personale nepublicate până la data 
participării în concurs.

2. Eseu - se prezintă două pagini (for-
mat A4, Times New Roman, 12) de analiză 
a creației (a unei cărţi sau a unui/unor tex-
te de Renata Verejanu),

3. Recital de poezie din creația poetei 
Renatei Verejanu – actorii/declamatorii 
recită un poem (pledoarie etc.) - maxi-
mum 3 minute.

4. Compoziţie – cântec pe versuri de 
R.Verejanu, lucrarea poate fi  în limba pe 
care o posedă interpretul sau compozito-
rul.

5.Traduceri - din poezia Renatei Ve-
rejanu.

În secţiunile 2-5 participă și profesio-
niștii (actori, interpreţi, compozitori, scri-
itori profesioniști), dar și elevi, studenți, 
masteranzi, doctoranzi, profesori, 
jurnaliști, bibliotecari, cercetători etc.

Jurizarea se va efectua pe categoriile 
de vârstă:

Categoria I - … până la 14 ani,
Categoria II – 15-25 ani,
Categoria III – peste 25 ani...

Ediţia a II a Festivalului Internaţional 
de Poezie se desfășoară în cinci etape:

I. - Se vor desfășura etapele locale și 
raionale a participanţilor din Republi-
ca Moldova și înscrierea în Concurs a 
participanților din diferite țări (până la 1 
aprilie 2015).

II. -  Se vor desfășura etapele raionale 
și municipale pentru participanţii din Re-
publica Moldova și se va efectua selectarea 
pentru etapa fi nală a materialelor primite 
de la participanţii de peste frontierele Re-
publicii Moldova (până la 1 mai 2015).

III. - Va avea loc jurizarea de către 
membrii Juriului Internaţional a lucrări-
lor admise în etapa fi nală (până la 31 iunie 
2015).

IV.- Pregătirea și editarea Antologiei 
ediției a doua, pregătirea Spectacolului de 
Gală și Decernarea Premiilor: iulie-august 
2015 (editarea diplomelor la cele cinci 
secțiuni, confecţionarea medaliilor, tro-
feelor, invitaţia ofi cială a membrilor Ju-
riului Internaţional, a învingătorilor care 
se vor produce în spectacol, precum și a 
premianţilor pentru a primi premiul etc.).

V.- Spectacolul de Gală și Decernarea 
Premiilor: 1 septembrie 2015.

Dosarul complect pentru participanţi:
1-3 poze color (cu faţa clară),

CV (pe proprie răspundere)
Lucrarea...(cele 3 poezii proprii, sau eseul, 
sau traducerea, sau cântecul).

În cazul în care doriţi să vă înscrieţi la 
secţiunea Recital – comunicaţi organiza-
torilor mai întâi care poezie aţi ales.

La secţiunea Compoziţie – comuni-
caţi din timp intenţia de a compune un 
cântec, care e poezia aleasă și cât timp e 
necesar pentru a fi naliza lucrarea.

Echipa FIP RV
Str.Pușkin 24, Chișinău, Moldova, 

tel.022 22 66 75 sau 068582011
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Paginile ofi ciale ale Festivalului:
http://festivalnationalrv.blogspot.com
http://festivaldepoezie.wordpress.com
http://festivaldepoezie.blogspot.com

Alexandra Hanganu
VIOARA
E noaptea dezolantă
a marilor dureri,
Și-n ea tot curg la vale,
Privirile de ieri.

În vechea locuinţă,
Ca un ecou se frânge,
Și fără de credinţă,
Vioară încet plânge.

Și lin ea fredonează,
O tristă melodie,
Și sufl etul vibrează,
Și mortul parcă-n vie.

Ah Doamne, cât mai plânge!
Iar lacrima-i stropește pământul cel secat,
Și se preschimbă-n sânge,
Ce nu va fi  uitat.

Coperta 2

Tudor Morari,

Laureat al 
Festivalului-
Concurs 
Internaţional 
al Talentelor Lumii 
„Micul Prinţ”:
în preajma 
Mărţişorului
vă zic sincer:
Vă iubesc
dragi îndrăgostiţi
de Poezie,
Cântec,
Frumos…
Iubesc Viaţa
pentru că avem norocul 
să facem parte din
Lumea Renatei Verejanu -
mama tuturor copiilor talentaţi:
unicul poet contemporan 
care nu a invidiat pe nimeni,
ci i-a ajutat pe toţi…

Coperta 1
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