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2 Copiii Europei, 2015

         Colinde moderne

Renata Verejanu

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 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 în alte 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…

Vreau să colind iubirea
Vreau să colind a ta îmbrăţişare
În veacul marilor iluzii omeneşti
Ce lasă umbra noastă-în soare
În clipa când surâzi că mă iubeşti

Vreau să colind privirea ce m-a prins
În rama unei zile norocoase –
Din care o iubire a tot nins
Şi-a luminat destinul multor case.

Vreau să colind cum intri tu în vis
Şi răspândeşti aprinşii trandafi ri
Din care curg arome înadins
În rugul lor eu intru înadins
În focul marilor iubiri

Colind de la mama
             În memoria mamei Ana

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...

Am venit să vă colind, 
domnule Stănescu
Am venit cu un colind, 
domnule Stănescu, 
Cititorii să-i urăm, 
domnule Stănescu,
Teiii toţi să-i adunăm, 
domnule Stănescu,
Şi sub ei să stai la sfat 
iar cu Eminescu,

Am venit să colindăm, 
domnule Stănescu,
Elegii să depănăm, 
domnule Stănescu,
Şi-o metaforă modernă, 
domnule  Stănescu,
Să sărute neamul, ţara, 
domnule  Stănescu…

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…

Vin colindători 
din ţara toată

               poetului Grigore Vieru

Un colind, precum un curcubeu
Peste bolta ţării, îngânat…
Un colind cu care neamul meu
Te-a iubit şi te-a aplaudat.

Un colind din cântece senine
Răspândit ca sufl etul, la toţi,
Un colind în care vor rămâne
(Cei vii, dar şi cei morţi)

Un colind însângerat în lupte
Un colind pe tricolor plasat
Un colind pe care-l cântă lumea
Cea de la oraş, şi de la sat.

Colind de dor
Azi ninge, om drag, mă auzi?..
Azi ninge… şi văd cum se-nalţă
Sărutul amiezii – ce dulce sărut -
Cu pleoape deschise spre viaţă…

Hai vino în valsul acesta de fulgi
Lăsat peste ţara senină…
Hai vino, căci ştii să aduci
Doar şoapte cu multă lumină…

Azi ninge tăcerea cuvintelor mele, 
Azi ninge şi dorul ascuns…
Din zori până-n seară 

           va ninge o taină
La care nu am azi răspuns…

Hai vino, iubire, în valsul acesta
Lăsat peste ţara senină…
Hai vino, căci ştii doar tu să aduci
În inimă multă lumină…
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Pentru a promova învingătorii 
primei ediţii a Festivalul Internaţi-
onal de Poezie –Renata Verejanu, 
Primul Club al Consiliului Europei 
în colaborare cu Biblioteca „Tran-
silvania” au lansat un original pro-
iect: Simpozionul – Personalitate 
de anvergură europeană. Primul 
eveniment de acest fel a fost de-
dicat zilei de naştere omului de 
cultură,  poetei Renata Verejanu. 
În ziua de 22 octombrie (ziua de 
naştere a poetei) Biblioteca „Tran-
silvania” (prima bibliotecă de carte 
românească) era arhiplină cu lume. 
Poeta Renata Verejanu s-a bucurat 
de un eveniment deosebit, sărbă-
torind cu peste o sută de elevi de 
la Liceului Mihail Berezovschi ziua 
sa de naştere, - elevi, profesori, 
bibliotecari, studenţi, ziarişti – fi ind 
participanţi la simpozion-ul:”poeta 
Renata Verejanu – personalitate 
de anvergură europeană”. Acest 
prim Simpozion, organizat de 
Primul Club al Consiliului Europei, 
a fost foarte original, deoarece a 
fost scos din edifi ciile academice 
şi adus în bibliotecile publice, mai 
aproape de cititorii poetei. Şi încă o 
paletă originală a acestui Simpozi-
on –  şi-au prezentat comunicările/
eseurile doar laureaţii primei ediţii 
ai Festivalului Internaţional de Poe-
zie – Renata Verejanu. Mulţi dintre 
participanţi au evoluat pentru prima 
dată în viaţă la un simpozion.

Printre cei care au avut co-

„poeta Renata Verejanu – 
personalitate de anvergură europeană”

municări originale şi discursuri 
competente despre opera şi activi-
tatea poetei Renata Verejanu, vom 
menţiona: poeta Tatiana Scripa (de 
la Cernăuţi, Ucraina, profesoară la 
Universitatea de Stat din Tiraspol),  
poeta şi jurnalista Lidia Unguteanu 
(membru al Clubului Femeilor Scri-
itoare, membră a Uniunii Scriitorilor 
din Moldova),  poetul Victor Rusu 
(student, anul III la Universitatea de 
Stat din Moldova) cu eseul „Lecţiile 
Deschise ale Renatei Verejanu”, 

poetul Petru Hasnaş (membru al 
Cenaclului „Grai Matern), cu dis-
cursul „Atât de prezentă în proce-
sul literar”, Cătălina Rotaru (elevă 
la Colegiu Tehnic din Chişinău), 
cu lucrarea „Metafora revoltei”.
              Elena Dabija, directoarea 
Centrului Internaţional Academic 
Eminescu (instituţie unde poeta 
Renata Verejanu a avut în ultimii 
ani mai multe lansări de carte), în 
discursul său a evidenţiat poetul 
metaforic, poetul filosof, poetul 
luptător, aducând dovada că anu-
me volumul antologic „Ofranda 
omeniei” e una din cărţile cu care 
lumea ieşea pe baricade în 1989 
şi mai ales la Marea Adunare Na-
ţională la care a fost proclamată 
independenţa Republicii Moldova 
(27 august 1991), de pe scena 
cărei poeta a vorbit în faţa a peste 
o sută de mii de oameni… Elena 
Dabija a susţinut că o cunoaşte pe 
Renata Verejanu un om de cultură 
împlinit, şi a dorit să o prezinte şi 
tinerii generaţii, prezente la Sim-
pozion. Poeta Renata Verejanu a 
dăruit cititorilor o poezie bărbată, o 
poezie „prea actuală” pentru zilele 
de azi, deşi aceste poezii au fost 
scrise prin anii ”80 ai secolului tre-
cut, a afi rmat Elena Dabija. 

Parascovia Onciu, directoarea 
Bibliotecii „Transilvania” (prima 
bibliotecă cu carte românească 
din Republica Moldova) , trecu 
mai întâi în revistă multiplele acti-

vităţi organiza-
te împreună cu 
poeta Renata 
Verejanu, ne-
număratele pro-
iecte (în sens 
de evenimente 
culturale, edu-
caţionale, lite-
rare), printre care Întâlniri de Elită 
(lunare), PAS – Proiectul „Alterna-
tiva Societăţii”, prietenii Revistei 

Micul Prinţ, lansările de carte, 
mai ales cele din acest an, şi în 
deosebi lansarea biobibliografi ei 
„Poetul metaforei în fl ăcări – Re-
nata Verejanu”. Dar totul a început 
încă în 1988, odată cu lansarea la 
Biblioteca „Transilvania” a Cena-
clului „Grai Matern” care a schim-
bat viaţa locatarilor celui mai nou 
şi mai frumos cartier al capitalei 
moldave,  de unde a şi început 
schimbarea numirii străzilor, care a 
fost un lucru anevoios şi periculos 
de promovat, şi Renata Verejanu 
era în echipa de şoc a  renaşterii 
spirituale din Moldova. Conduce-
rea Bibliotecii „Transilvania” i-a în-
mânat poetei o frumoasă Diplomă 
de excelenţă, pentru colaborarea 
rodnică de peste un sfert de veac.

Adelaida Boico, şefa secţiei 
cultură şi tineret a Preturii Cioca-
na, municipiul Chişinău, a des-
tăinuit că, deşi se cunoaşte cu 
poeta de un an, este de o viaţă un 
fan al poeziei Renatei Verejanu, 
admirând-o pe poeta luptătoare 
încă de la discursurile dânsei de 
prin anii ”80 ai secolului trecut. A 
apreciat foarte înalt proiectele de 
nivel internaţional lansate şi imple-
mentate doar pe muncă de volun-
tariat de poeta Renata Verejanu.
              La Simpozion au participat 
şi laureaţii Festivalului Internaţional 
de Poezie din raioanele din preaj-
ma Chişinăului (Criuleni, Hânceşti, 
Ialoveni, Anenii-Noi). Simpozion-ul 
a fost deschis şi moderat de Daniel 
Verejanu, doctorand la Institutul de 
Filologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei.  Urările „La Mulţi Ani!” a 
celor prezenţi, au încununat lucrări-
le Simpozion-ului original.  Renata 
Verejanu, inundată în frumoase bu-
chete de fl ori, mulţumea cu surâsul 
ei blând, susţinând, că, anume în 
asemenea clipe îşi zice că are de 
scris încă multe cărţi.

Reporter AMP-Internaţional

Simpozion
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Reporter: Distinsă doamnă Renata Verejanu, 
iată că a trecut o lună de zile de la Spectacolul ce a 
încununat prima ediţie a Festivalului Internaţional de 
Poezie ce vă poartă numele. Care au fost emoţiile ce 
v-au dominat această perioadă?

R.V. De la recunoaşterea unei poezii adevărate 
care va trece mai departe prin ani până la afi r-
marea unui vers de-al meu: În propria ta glorie 
să nu te laşi să arzi… Şi totuşi, mirarea înălţată 
în ”crucea prinsă între buze” a stors din mine un 
strigăt plăcut: “Poezia a învins!” Un frumos suc-
ces insistă că vom avea o frumoasă tradiţie. După 
lansarea la 1 martie 2014 a Festivalului Interna-
ţional de Poezie ne-a inundat plaiul o puzderie 
de festivaluri… Unele destul de utile. Un festival 
de poezie de nivel internaţional, al unei poete – e 
unicul. După prima ediţie a Festivalului m-am 
retras în lumea mea, pentru o clipă de meditaţie. 
Or, chiar pornind de la etapele locale, zonale ale 
acestui Festival am ştiut că nu voi mai permite 
ca Poezia adevărată să fi e ţinută în anticamera 
procesului literar, deoarece descoperisem cât de 
mult e căutată această poezie şi cât de actuală 
este. Şi mă durea sufl etul când afl am că în toate 
bibliotecile unui sau altui raion nu se găseşte nici 
o carte de a mea. Şi iată că anume Festivalul de 
Poezie mă va face să-mi editez cărţile mai insis-
tent, într-un tiraj mai mare, şi sunt bucuroasă că 
anume festival e o motivaţie prin care cititorul 
descoperă o poezie “prea actuală”, precum sus-
ţinea cineva, deşi a fost scrisă în alt secol, în alt 
mileniu… Încă din 1989, de la apariţia Ofrandei 
omeniei (frumoasa antologie cu un destin aparte) 
sunt conştientă de valoarea operei adunate, şi 
prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie 
mi-a confi rmat încrederea.

Reporter: În aceste timpuri difi cile, cum aţi 
izbutit să reuniţi un juriu internaţional atât de im-
presionant, de pe diferite meridiane?

R.V. Un proiect unic, cu o concepţie originală, 
nu putea să nu adune lume deosebită: atât mari 
personalităţi în calitatea de membri ai Juriului 
Internaţional cât şi participanţi talentaţi de pe 
un spaţiu geografi c destul de extins, şi încă: multă 
lume pur şi simplu talentată.

Reporter: În una din emisiunile TV mi s-a părut că 
nu ai fost înţeleasă corect când a fost vorba despre cititor.
R.V. Nu am încercat să intervin conştient, lăsând 
să se discute şi ideea de cititor. Deoarece s-a vorbit 
şi cu altă ocazie că Festivalul Internaţional de 
Poezie promovează un poet…

Reporter: …un mare poet…
R.V. … care a fost marginalizat decenii de 

sistem şi slugile acelui sistem, şi din acest motiv 
nu a fost cunoscut pe cât ar fi …

Reporter: … cunoscut? sau recunoscut la justa 
lui valoare…

R.V. …Se promovează cărţile care au fost 
reţinute decenii de acesl sistem şi nu au avut po-
sibilitatea să ajungă la timp la cititorul său… Se 
promovează poezia care a fost cu un pas înaintea 
acelui timp, vorba criticului Ion Ciocanu, poezia 

UN MARE POET ŞI ATÂT DE CUMINTE…
(poetul Victor Rusu, reporter AMP-Internaţional, în dialog cu poeta Renata Verejanu)

Dialog dintre generaţii

şi să măresc tirajul cel puţin a câtorva cărţi, şi, 
să fac imposibilul, doar ca cititorii mei, care, am 
descoperit că sunt foarte mulţi, să poată găsi o 
carte de Renata Verejanu.

Reporter: Aceste bucurii pe care le-a adus 
Poezia Renatei Verejanu în zeci şi sute de sufl e-
te, în zeci şi zeci de familii, licee, biblioteci… 
nu ţi-au luat şi o mare parte din propria energie?
RV. Mi-au sporit energia creatoare, bucuriile, în-
crederea… deoarece am descoperit încă o dată că 
poezia, cărţile mele sunt citite şi acasă, în Moldo-
va, dar şi în diferite oraşe şi judeţe ale României, 
şi în Italia, Ucraina, Macedonia, Azerbaidjan, 
Federaţia Rusă, Germania… Chiar şi în Canada, 
SUA şi Australia…

Reporter: S-ar părea că benefi ciar al acestui festi-
val e poeta Renata Verejanu. Afl ându-mă în frumoasa 
sală a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, unde s-a desfăşurat 
Spectacolul de Decernare a Premiilor, am constatat că 
nu e tocmai aşa. Ce ne spune protagonista, personal?
R.V. Fără îndoială că benefi ciarul nr.1 al acestui 
proiect cultural internaţional e Poezia. Măria Sa, 
Poezia. Apoi Limba Română şi Moldova, unde se 
desfăşoară un festival de succes. Apoi fi ecare par-
ticipant, familia, rudele, comunitatea sa… Poetul 
Renata Verejanu e benefi ciarul în măsura în care 
m-am implicat şi am muncit: am mers pe cont 
propriu la etapele locale, raionale, municipale… 
unde eram invitată de organiza-
tori. Acolo au fost produse acele 
frumoase sărbători ale poeziei 
de care duceau lipsă localităţile 
noastre… Oamenii, şi mai ales 
generaţia tânără, au afl at, au 
descoperit adevărata putere a 
Poeziei. Şi au priceput, de ce 
nici o putere politică nu prea îi 
“iubeşte” pe poeţii adevăraţi. 
Spectacolul de Gală şi Decerna-
rea Premiilor poate fi  acceptat 
ca un postscriptum al unui şir 
de sărbători, provocate, bineîn-
ţeles, de Festivalul Internaţio-
nal de Poezie. Cuvântul festival 
a căpătat şi în Moldova, ca şi în 
Europa, o încărcătură foarte 
pozitivă. Lansarea Festivalului 

în acea activitate de voluntariat au fost de mare 
folos la realizarea acestui proiect atât de original şi 
multidimensional, cu etapele sale locale, raionale, 
municipale, naţionale şi în fi nal – etapa interna-
ţională… Toată reţeaua on-line de prieteni a fost 
atentă la ce se întâmplă şi foarte bucuroasă de 
încununarea cu succes a proiectului.

Reporter: Din câte cunosc, multă lume a re-
cunoscut că a redescoperit poetul Renata Verejanu. 
Până acum cunoştea un poet, acum au descoperit 
un mare poet. Şi, cu atât mai mare a fost mirarea 
lumii, cum de Dumitale, o femeie atât de puternică, 
pe parcursul a câtorva decenii ai lăsat Poetul…
R.V. …în umbra liderului Societăţii Civile?

Reporter: Nu, nu în umbra liderului Socie-
tăţii Civile – aşa s-a dorit să se creadă. Cum de 
Dumitale, o personalitate atât de puternică, cu 
discursuri de pe scena Marii Adunări Naţionale, 
de pe baricadele democraţiei, din echipa de şoc a 
renaşterii naţionale, fondatoarea Cenaclului “Grai 
Matern”(1988) …cunoscută şi la Consiliul Europei 
(Strasbourg), şi la UNESCO (Paris)… ai permis 
să fi e marginalizat poetul Renata Verejanu?… Şi 
să nu-şi ocupe la timp, în ierarhia scriitoricească, 
locul pe care-l merită? Şi ce să însemne cuvintele 
acad.Mihai Cimpoi, că “au fost şi unele strâm-
bături de nas”? (poate deschizi parantezele)…
R.V. Aparenţele înşeală. Poetul Renata Verejanu 
nu s-a lăsat intimidată de invidia cuiva, nici vorbă, 
de sistem – nici atâta. Dovadă e că poetul a creat 
toţi aceşti ani şi că are de unde să editeze acum 
câte 5-10 cărţi pe an, că e protagonista primului 
festival internaţional al unui poet contemporan în 
Republica Moldova, că sărbătoarea poeziei a avut 
un succes incontestabil. Dacă e vorba de recunoş-
tinţa pe care o merită oricare creator de valori, 
cine ştie… poate că aşteptam să vină timpul. E 
ştiut, doar timpul le aşează pe toate la locul lor.

Reporter: Şi totuşi, poate că anume acum e 
timpul să dezvălui nişte nume, sau cel puţin numele 
celui care pe parcursul mai multor decenii a “muncit 
aprig” ca să distrugă destinul poetei Renata Vereja-

care a provocat acel sistem, din care motiv a şi 
fost reţinută şi nu a putut ajunge la cititor atunci, 
când a fost scrisă, ci iată, că abia peste 30-40 de 
ani ajunge, graţie acestui festival…

Reporter: Cunosc că doar în ultimii cinci 
ani ai editat peste 30 de titluri de carte de poe-
zie, eseuri, opinii, pledoarii, maxime şi cugetări, 
cronici, interviuri…în română, rusă, engleză…
R.V. Păcat că aceste cărţi au un tiraj mic, deoa-
rece au fost editate pe cont propriu… Şi poate că 
acest Festival mă va impune să fac tot posibilul 

a fost de bun augur, provocând din martie până 
în prezent crearea unui număr mare de festivaluri 
în ţară…

Reporter: Stimată Doamnă, cine s-a făcut totuşi 
mai vizibil prin acest proiect: Renata Verejanu, poetul 
ce dispune de “o atât de bogată resursă de imagini per-
sonale” sau Renata Verejanu liderul Societăţii Civile?
R.V. Acum pot să constat şi să recunosc sincer că 
experienţa de UN SFERT de VEAC de muncă în 
Societatea Civilă, iată că mi se întoarce, mă “re-
munerează” într-o formă foarte originală: toate 
relaţiile, legăturile, colaborările, prieteniile legate 

Continuare în pag. 5.



5Copiii Europei, 2015

Interviu

nu. E timpul, deoarece acest clan de turnători bine ci-
mentat încă de pe timpurile brejneviste, şi turnătorul 
„personal” care-şi imagina că te-a distrus demult, şi 
deja a raportat unde trebuia, afl ând de succesul Fes-
tivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu 
poate avea un comportament imprevizibil. Căci, 
orgoliul rănit e mai periculos decât o fi ară rănită…
R.V. Răspuns la toate întrebările care te frământă 
în legătură cu aceste “personaje” – vei găsi în 
romanul apărut zilele acestea…

Reporter: …Doamnă Renata Verejanu, am 
citit într-o răsufl are romanul Dumitale, mai con-
cret, prima carte – Asasinul Ratat, din trilogia 
Paşaportul Diplomatic Prostituat. Susţin că ai scris 
un best-seller. Ce te-a provocat să treci la proză?
RV. Totdeauna am scris şi proză, şi poezie. Am 
debutat chiar în presă cu poezii şi proză scurtă. 
După prima carte pe poezii (1979), am dus la edi-
tură cinci manuscrise de poezii şi cinci de proză… 
Poeziile mi le-au ţinut un deceniu, şi totuşi au 
văzut lumina tiparului, pe când proza nu a avut 
norocul să fi e editată. Un roman fantastic pentru 
adolescenţi stă şi acum la căpătâi, sper să-l editez 
în timpul apropiat. Referitor la romanul acesta, 
sunt idei care nu încap în haina unei poezii, cer 
o altă realizare, într-o lucrare mai amplă, fi e în 
proză sau poate că voi turna şi un fi lm…

Reporter: Frumos… Cu Doamne ajută… De 
pe baricadele renaşterii ai ales a te singulariza 
şi a te personaliza prin fapte concrete, originale, 
dar şi atitudine conştientă faţă de metafore ine-
dite, în dorinţa de-a ajunge perfecţiunea şi de a o 
disemina în gândirea şi comportamentul uman…
RV. …Anume pentru dorinţa de-a atinge per-
fecţiunea şi sunt pedepsiţi creatorii de valori. 
Iată şi răspunsul la întrebarea Dumitale atât de 
frumos curioasă. Eu am fost de una singură pe 
câmpul de luptă toată viaţa… dar nu pentru că aş 
fi  dorit să fi u singură. Ci pentru că foarte puţini 
au avut curajul să se avânte… Şi încă ceva: sunt 
bucuroasă că nu am recurs la avocat niciodată 
în viaţă – propriile fapte m-au apărat.

Reporter: Doamnă Renata Verejanu, îngădu-
ie-mi să citez autograful acad. Mihai Cimpoi din 
Dicţionarul Enciclopedic. Mihai Eminescu: „poetei 
Renata Verejanu, înzestrată nu doar cu Talent, 
ci şi cu Caracter.” Deci, aveai pe câmpul de luptă 
doi însoţitori de nădejde: Talentul şi Caracterul.
R.V. Trei parteneri: şi Responsabilitatea.

Reporter: Talentul, Caracterul şi Res-
ponsabilitatea… Descoperirea mea sunt ver-
suri le devenite maxime, cugetăr i… Poe-
zia Renatei  Verejanu plină  de maxime…
R.V. Aceste versuri, aceste poezii – înclin să cred 
– au fost scrise cu ajutorul Puterii Divine.

Reporter: Ţin neapărat să citez… doar câ-
teva, deşi cartea “În lumea Renatei Verejanu, 
Maxime şi Cugetări” am citit-o de zeci de ori:
Clopotele bat în mine – semn că mult am să trăiesc.
Sau alte asemenea versuri:

Şi mă simt în toate-nvinsă – dar supusă nu pot fi ,/
Sunt datoare c-o iubire clipei în care voi muri.
Sau:

Gerul taie din zâmbet o hrincă, din sinceritate/
Precum ar lua sufl etului proba pentru calitate.
sau

Izvoarele nu cântă în pieptul orişicui. sau…
R.V. …Eu capul meu nu-l pun pe ume-

ri i  oricui…  Îţ i  mulţumesc,  dragă  Vic-
tor Rusu… Ai citit atent poeziile mele…
Reporter: Eu îţi mulţumesc Dumitale pentru sutele 
de asemenea versuri…

Partea a II. Poetul metaforei în fl ăcări – Re-
nata Verejanu

Reporter. Doamnă Renata Verejanu, în anul care 
pleacă ai avut nişte realizări formidabile: apariţia la 
Iaşi a antologiei „Ofranda omeniei”, cu peste 400 
de pagini, editarea de către Biblioteca Metropolitană 
„B.P.Hasdeu” a biobibliografi ei „Poetul metaforei în 
fl ăcări – Renata Verejanu”,  prima ediţie a Festivalu-
lui Internaţional de Poezie – Renata Verejanu” şi, cu 
prilejul zilei de naştere, simpozion-ul „poeta Renata 
Verejanu – personalitate de anvergură europeană”

R.V. Indubitabil, a fost un an foarte rodnic, 

creativ… Cu noi prieteni, cu noi colaborări, cu 
evenimente deosebite… Editarea biobibliografi ei 
(cu un nume atât de frumos) prin Departamentul 
„Memoria Chişinăului” (un alt nume frumos),  şi 
(să vedeţi coincidenţă) cartea a fost lansată la 31 
martie 2014 (în ziua lui Nichita), apoi în diferite 
localităţi pe parcursul anului, încununând cu o 
frumoasă izbândă una din etapele importante din 
cariera mea literară, după care nu se mai pune 
prin culise întrebarea afi rmării sau neafi rmării 
poetului. Se cere o promovare a operei literare şi 
un răspuns imediat la întrebarea ce stă pe gura 
cititorului versat: ce mai are a zice scriitoarea 
Generaţiei Dintre Secole… Prima ediţie a Festi-
valului Internaţional de Poezie…şi Simpozion-ul 
– cred, e un răspuns original…

Reporter: Aceste evenimente importante pentru 
viaţa culturală de pe la noi, şi nu doar,   ţi-au adus 
în acest an o mulţime de publicaţii în mass-media 
atât din republică, cât şi în cea de peste frontierele 
Moldovei, precum şi apariţia într-o mulţime de emi-
siuni TV.      În fi lmul prezentat recent cu ocazia zilei 
de naştere de către televiziunea naţională Moldova 
1, „Aniversări. Renata Verejanu”, acad. Mihai 
Cimpoi afi rmă că Dumitale, fi ind printre primii 
scriitori de pe linia întâi a renaşterii naţionale, te-ai 
încadrat cu Cenaclul „Grai matern” şi ai contribuit 
la schimbarea de paradigmă, la schimbarea de 
mentalitate, ai contribuit la revenirea la normal în 
limbă, la restabilirea adevărului istoric… Domnia 
sa oferă un loc aparte poeziei Renatei Verejanu în 
literatura română…

R.V. …Am avut parte de o emisiune TV sim-
patică… Dar şi foarte curioasă… Realizatorii, 
folosind şi materiale din fondul televiziunii, din 
arhive, m-au surprins plăcut. Privind fi lmul, 
m-am văzut dintr-o parte: ce gândeam şi la ce vi-
sam acum un sfert de veac, cât eram de optimistă, 
câte vroiam să schimb,  şi să se schimbe în stat, 
în mentalitatea oamenilor… Cât de curajoasă 
eram la Marea Adunare Naţională…  Curios a 
fost să cunosc şi părerea câtorva colegi scriitori. 
Nici nu bănuiam cât de mult dânşii îmi cunosc 
opera şi activitatea…   

Reporter: …Posibil cunosc ei acea ambiţie fru-
moasă a Dumitale de a fi  mereu o deschizătoare de 
drumuri … Se pare, poetul Renata Verejanu a avut 
noroc de omul Renata Verejanu, care nu a cunoscut 
frica nicicând… 

R.V.  …dorind „Ca-n mine tinereţea o viaţă să 
tot cânte…”

Reporter: Scriitorul şi istoricul literar Iurie Co-
lesnic susţine în fi lm că pentru a schiţa un portret al 
poetei Renata Verejanu e necesar de o paletă foarte 
bogată de culori…  Apreciată la apariţia primei 
cărţi de poeme (Până la dragoste, 1979),  nu te-ai 
oprit la poezie, ci în calitate de publicist ai „ştiut 
să formulezi opinii, să formulezi principii… dar să 
formezi şi propriul caracter: un Om dârz, un Om 
care ştie ce vrea şi pentru care contează foarte mult 
Demnitatea”…- susţine Iurie Colesnic.

R.V. Uite, poţi trăi o viaţă şi să nu ştii cine îţi 
sunt prietenii adevăraţi… mai ales când e vorba 
de un coleg cu care te vezi întâmplător o dată pe 
an, în stradă, te saluţi în treacăt, fi ind mereu gră-
biţi, fără să ştii omul cât de mult te preţuieşte…

Reporter: De câte ori am prilejul, şi eu vorbesc 
îndrăgostiţilor de poezie, colegilor de facultate des-
pre un poet care a avut „marele noroc” să se nască 
chiar în gura unui balaur monstruos cu numele de 
totalitarism, să se lupte cu acel balaur pentru a nu se 
lăsa înghiţită de el, şi, în biruinţele de zi de zi, poetul 
Renata Verejanu a creat o poezie fi losofi că, modernă, 
bogată în  metafore inedite şi originale… De unde 
găseşte poetul Renata Verejanu aceste metafore?

R.V. … Poate că de la cele şapte dealuri de 
granit, acoperite cu o pădure de salcâmi, sus 
pe care e aşezat satul de baştină, le-am deprins 
pe toate: şi curajul, şi dragostea de frumos. La 
o privire mai profundă exegeţii pot descoperi 
poeme pline cu metafore precum în primăvară e 
încărcată cu struguri albi pădurea aşternută de 
la sat până la Nistru, sau… cum sunt încărcaţi 
de fl oare copacii de vişini care au încins livada 
părintească… Simt că dragostea de baştină mi-a 
fost şi rămâne a fi  unul dintre îngerii care mi-au 
ocrotit darul dat de Dumnezeu şi m-au deprins 
să-mi apăr acest har,  indiferent de cine vine sau 
pleacă de la putere...

Reporter. …”Deşi anii trec, Renata Verejanu 
rămâne acelaşi vulcan de energie creatoare…
ghidată de dragostea de frumos, dragostea faţă de 
om”, - susţine colegul Dumitale.

R.V. Această dragoste şi mă ţine puternică… 
În această fi lmare am citit poeme foarte dure, 
scrise prin anii 1979-1982… Şi privind fi lmul, 
am fost surprinsă să văd cât de actuale sunt 
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aceste poezii… Şi totuşi, constat un 
lucru straniu: în acei ani era o stimă 
colectivă faţă de oamenii de cultură 
şi nu era deloc uşor să ponegreşti 
o personalitate… Pe când după 
1989, în acest haos al perioadei de 
tranziţie, să distrugi un destin - pe 
unii nu-i costă nimic… Cine poate 
crede că moartea venea de bună 
voie la cei mai curajoşi poeţi români 
basarabeni… Cine crede că aceste 
accidente sunt întâmplătoare… 
Un Dumitru Matcovschi, Ion Vata-
manu, Gheorghe Malarciuc, Lidia 
Istrati, Grigore Vieru, Leonida 
Lari, Constantin Tanase… dacă să 
enumărăm doar scriitorii … Prea 
multe jertfe aduse pe altarul aşa zi-
sei perioade de tranziţie… Constat cu 
mare tristeţe, deşi se pare să suntem 
în democraţie, unele structuri ale 
puterii nu s-au schimbat şi, ca şi pe 
timp de tristă pomină, nu suportă 
scriitorii mai curajoşi…

Reporter: … sau mai talentaţi… 
deoarece nu au putut să le fure talen-
tul, şi deci, nemurirea… Ci vreau să 
revenim la fi lm.  

R.V. În acest fi lm sunt imagini 
fantastice de la o Serată de creaţie…

Reporter: Ţin să citez: „Ener-
gia debordantă cu care a înzestrato 
Dumnezeu, dar şi un curaj ieşit din 
comun, au aduso pe Renata Vereja-
nu pe drumuri necunoscute de alţii.  
Atunci când era sărăcie totală şi un 
popor mic era furat de hoţi mari şi 
băgat într-o depresie comună, Renata 
Verejanu invită la serata de creaţie 
mari personalităţi…” Aceasta nu e o 
laudă, ci o constatare documentată a 
realizatorilor acestui fi lm…

R.V. … era decembrie 1993… 
Banii fuseseră schimbaţi 1 la 1000. 
Tot ce costa  o unitatea, a doua zi 
costa o mie de unităţi. Dar şi după 
aceasta preţurile s-au scumpit de 
zece mii de ori. Eu nu-mi imaginez, 
cum noi, basarabenii, am rezistat 
acestui genocid… În acest timp sălile 
de spectacole, teatrele erau pustii… 
Se închideau fabricile,  grădiniţele 
care mai apoi au fost privatizate la 
un preţ de nimica de foştii nomen-
claturişti. Nu se editau cărţi, reviste, 
ziare… Lumea nu avea unde să 
lucreze. O mare parte a populaţiei 
nu primea salariu, pensiile nu se 
plăteau cu anii… Însăşi Moldova, 
ca o cerşetoare cu mâna întinsă, 
stătea undeva la marginea istoriei…  
În schimb înfl orea criminalitatea…  

Reporter: …am afl at din presă că 
au fost câteva atentate la securitatea 
familiei şi a vieţii Renatei Verejanu…

R.V. …Mi-am zis în acele clipe 
de mare tristeţe naţională că trebuie 
să fac ceva – şi am invitat lumea la 
o întâlnire cu poeta Renata Vereja-
nu, şi nu undeva, ci la Sala cu orgă, 
care m-a costat o avere… Am fost 
surprinsă nu de faptul că cea mai 
de prestigiu Sală era plină, ci m-am 
bucurat că au venit alături de mine, 
fără careva publicitate, „neinvitaţi”, 
precum au zis, mari personalităţi 
ale neamului: compozitorul Eugen 
Doga, acad.Dumitru Matcovschi, 
acad. Mihai Cimpoi, acad. Anatol 
Ciobanu, actriţa Ninela Caranfi l, 
compozitoarea Daria Radu, scrii-
toarea Irina Stavschi, artistul plastic 
Glebus Sainciuc, dna Iulia Costin 
(soţia primarului de Chişinău, Nico-
lae Costin, care a murit şi el foarte 
suspect),  actori, reprezentanţi mass-
media, profesori, colindători… A 
fost un eveniment de excepţie în 
viaţa culturală a capitalei… Am 
încercat să ridic dispoziţia societăţii, 
şi cred că mi-a reuşit, dacă, peste 
20 de ani, lumea priveşte cu atâtea 
emoţii cum eu dansez cu marele om 
de cultură, rectorul  Academiei de 
Arte, Teatru şi Muzică şi director la 
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”  
- Veniamin Apostol, decedat şi el des-
tul de tânăr…  Dansam pe scena Să-
lii cu Orgă, unde nimeni nu a dansat 
niciodată… (era strict interzis: să 
nu se deranjeze orga!)… Şi cel mai 
frumos vals îl cânta la pian însăşi 
marele compozitor Eugen Doga… 
Care sărăcie? Am fost dintotdeauna 
şi suntem un neam foarte bogat… 

Reporter: Din personalităţile pe 
care le-ai amintit, sunt nişte fi lmări 
aparte cu poeta Irina Stavschi, una 
din puţinele prietene adevărate ale 
Dumitale, deşi era cu 30 de ani mai 
în vârstă… 

R.V. Doamna Irina Stavschi 
(poet, publicist, artist plastic) a 
refuzat să devină membru pcus, în 
timpul când asta însemna să pui cru-
ce pe toată cariera ta. Dar Irina Sta-
vschi a fost o primă şi mare dragoste 
a lui Eugeniu Coşeriu. Îmi vorbea 
deseori despre Coşeriu, pe care eu 
nu mi-l închipuiam în felul în care 
îmi povestea dna Stavschi. Până, 
afl ându-mă în ospeţie la ea, în clipa 
când marele savant a venit la dânsa, 
acasă, în cele două odăiţe mici… 
Deşi nu mai era domniţa ceea foarte 
frumoasă cu care învăţase până la 
război, se vedeţi ce cuvinte găsise 
Coşeriu pentru distinsa doamnă… 
Straniu, că îndată după acea vizită 
la Chişinău a savantului din Ger-
mania, după Congresul al V-lea al 
Filologilor Români (Iaşi-Chişinău, 
1994), la care participase Coşeriu, 
poeta Irina Stavschi a decedat, la fel, 
foarte suspect… Acum 20 de ani… 

Reporter: Renata Verejanu - po-
etul Generaţiei Dintre Secole. Ai şi 
o carte, se cheamă Generaţia Dintre 
Secole. Ce subînţelege prin această 
sintagmă însăşi poeta?

R.V. E generaţia de pe baricade, 
generaţia care a ars ca o torţă pentru 
binele ţării, pentru neam, pentru ca 
semenii să nu-şi piardă demnitatea 
în acest timp groaznic al perioadei 
de tranziţie… Oameni de cultură 
română foarte activi la sfârşitul se-
colului XX, foarte activi şi în primele 

decenii a secolului XXI. O generaţie 
de aur. Va veni un timp când se va 
putea vorbi despre Generaţia Din-
tre Secole…

Reporter: Recent, citind mai 
atent „Antologia de Poezie şi Eseu” 
a Festivalului Internaţional de Poe-
zie, am descoperit în eseul Veronicăi 
Popa o profundă cunoaştere a poeziei 
dumitale. Dar şi un gând care se ţinea 
şi de mine… Autoarea articolului vă 
aseamănă cu Regina Tomiris, vestită 
prin frumuseţea ei morală, curajul 
şi credinţa nestrămutată în ideea de 
libertate.

R.V. Strămoşii ne-au fost un 
sprijin permanent… Dar mai e acel 
sprijin real pe care ţi-l oferă Dem-
nitatea de om, înţelepciunea de la 
o vârstă foarte fragedă, absorbită 
în sânge de la acele coline, acele 
câmpii ale pământului unde te-ai 
născut, care ţi-au dăruit dragostea 
şi te-au ajutat să înţelegi că darul 
dat de Puterea Divină e însăşi voinţa 
ta, e dorinţa omului de a se crea pe 
sine însuşi. Or, atâţia fi losofi  ne-au 
adus dovada că Dumnezeu ne-a dat 
pe toţi la fel, simpli indivizi… Şi 
doar cei, care au voinţă şi curajul 
de a se crea pe sine – anume acei şi 
ajung să fi  cetăţenii de folos unei 
comunităţii, unei societăţii. Pe când 
cei care au caracter să se formeze 
zi de zi ca personalităţi – sunt o 
mare avuţie a neamului său, acel 
patrimoniu cultural fără de preţ, 
adunat cu secolele… Dacă e să ne 
dăm meditaţiei un pic…

Reporter:  Aceasta a dorit să 
spună şi dl Tudor Palladi, scriitorul 
şi editorul, susţinând că ai fost aleasă 
încă de la început, atunci când te-ai 
născut în câmp, pe o brazdă… aleasă 
de Ofranda omeniei, aleasă de Acest 
timp al iubirii, Metafora nemuririi…
aleasă de toate cărţile care-ţi poartă 
numele…Şi având nu doar har, ci 
şi voinţă, ai tras brazdă adâncă în 
literatura noastră. 

R.V. Acest film mi-a răscolit 
sufl etul până la mari adâncimi…

Reporter: Deoarece port cu mine 
cartea „În lumea Renatei Verejanu, 
Maxime şi cugetări”, vreau să-ţi 
mulţumesc, distinsă Doamnă, pentru 
că „În graiul dragilor părinţi vin 
anotimpurile-n ţară…” şi pentru că…

R.V. … Eu am ştiut să fac din 
viaţa mea o sărbătoare…

P.S.Interviul a fost publicat şi în 
revista BOEM@ (Galaţi), Regatul 
Cuvântului (Craiova) etc.

UN MARE POET ŞI ATÂT DE CUMINTE…

nişte carenţe
faţa de pernă îmi săruta iar,
mult prea devreme
tâmpla abandonată,
păzită atent de buzele ei,
roşii şi mereu păcătoase 
ce descătuşau până mai ieri seară
delicateţi olfactive de musk şi tutun
ascunse sub gulerul imaculat
al cămăşilor mele…

vizionam haotic
un diafi lm obscur, voalat sinergic
de gene lungi şi irişi albaştri
ce-şi zugrăveau în alb
zidul amintirilor fugare…

printre umeraşe putrede,
încolonate vertebral sub scârţâit de uşi
scotoceam liturgic după amintiri
ştanţate cândva, în fugă
de vechiul Polaroid…

mă trezisem dansând nebuneşte,
fără a fi  invitat,
la reconstituirea unei nunţi de molii
ce încă se împreunau haotic
prin ungherele paltonului decolorat
de soarele palid al sfârşitului de mai.

Ştefănescu Cristian Emanuel
Ploieşti, jud. Prahova

Poemul rutier
Aş vrea să te cuprind din nou
în pânza deasă a braţelor mele,
însă casa ta nu mai e aici.
Aş vrea să te-nchid din nou
în gratiile ochilor mei,
însă tu nu eşti prizoniera mea.
Viaţa e-o gară de unde pleacă
trenurile sorţii…
Soarta, la rândul ei, e tarotul
unei roţi de maşină, mergând.
Permisul e liberul arbitru
în care Dumnezeu îşi lasă amprenta.
Aş vrea să te întorc din drum,
dar pe unde mergi tu e doar sens unic.
Aş vrea să mi te aminteşti,
însă parcarea mea în amintirile tale,
este cu plată, plata în durere.
Aş vrea să mai am speranţă,
însă speranţele tale au prioritate.
Acum te afl i la răscruce,
asigură-te bine, în stânga, în dreapta,
căci drumul tău e-o linie continuă.

Adrian-Nicolae Popescu
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În italiană:

Evasione dalle pene
Un pallido bacio, colto
Tra centinaia di croci - 
Al trono loro ho accesso,
Benché tu sempre mi confonda.
Danzo a mezzanotte
Col mio angelo custode - 
Ogni bocca mi toglie
Il sangue oggi fecondo.
Spirto giovane – acqua profonda,
Un coro immenso echeggia 
nell’incontro,
Occhi svegli in ciel s’affossan - 
Ed io vivo nelle loro radici.
Ad un battesimo nella conversazione
a bassa voce, da diplomatico,
Tappami la bocca con l’amore
Da cui nessuno è mai scappato.
Con braccia di sereni meriggi
Mi lega d’un desio incompleto,

Alle tue spalle rinverdiscon colline...
Così tardi … nella vita t’ho incontrato.

Criteri
Tu sei l’eco dei miei pensieri
Della follia dolce senso...
Su, dimmi, stando a quali criteri
Signore dell’ombra mia ti ho scelto?..

Su, dimmi, dal tuo immane silenzio,
Che non contiene tutti i cinesi
Ove il vento prende la tua stessa forma
Da capo a piedi.

Tu sei l’eco dei miei pensieri:
Di quelli che non ho detto...
Ho sorriso pensieri come foglie e stelle -
Sorride ora dinanzi a me Gesù...

trad. de Luca Cipolla, Milano, Italia

În engleză:

August and us
Happy in august I was captured
I was so deep in a book’s midst;
Waiting for friends to come and lecture
Or to be ripped by them in bits.

I chose a page, right then and there
A newer metaphor I opt –
Will I be recognized then anywhere,
Due to the sorrow of the verse I adopt?

And happy on this earth I linger
As though in full I have defeated
Like in a house right now I enter
Which knows so carefree how to 
weep…

trad. de Dumitru Marius Gabriel,
Prahova

În franceză:

Perdue dans les miroirs
Je suis femme, perdue dans les miroirs,
Tu ne pourras changers 

ou vendre mon sourire.
Tu n”as pasenvie de m”appeler, 

bien que je m”en aille
Pour me transformer de bouton en fl eur.
Je ne  m”etonnememe pas – 

tout passe avel le temps:
Et  l”oeil jadis brillant – 

il est indifferent et froid.
Peut-etre que l”instant domine l”eternite,
En eteignant ma voix, 

ne gate pas ma joie…
Je suis femme, perdue dans les miroirs…

În germană:

Der verkaufer des alters
Er verkauft ein Gerucht, wie der, 

dass es nicht mehr regnet
Der Tiefe des Spiegel, 

in dem wir uns verformer
Er verkauft Jahreszeiten, etwa zwei
Unvollendete, wie der Tag an 

dem wir sterben.

Er weiB, was er sucht, preisbewuBt
Ein vergessener Reigen halt erbereit,
Und verkauft einen Blick – 

ein graues
Lacheln
Ein Jahr lang jung oder auch nur eine 
Woche lang.

Er verkaufte Feiertag, deren viele…
Er weiB wie viele Nachte er noch 

in seinem Zahler hat…
Brechen die unbeweglichen Stunden aus
In vercauften Flammen, die nicht 
schreien konnen.

Din ANTOLOGIEA DE POEZIE 
ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ, 
1700 pagini, ed. TipoMoldova, Iaşi.

Dimirteana

Elena Stan

Iubirile primăverii
Făcea primăvara copii peste tot:
Cu fi rul ierbii, 
Cu un trandafi r,
Cu un ciot...

Ce buze senzuale avea liliacul.
Ce serenadă cânta pitpalacul,
Copii în pomi, copii din fl ori, copii în grădină
Copii născuţi din verde şi lumină!

Îşi arunca primăvara rochia
Şi alerga dezbrăcată de-i săltau sânii,
Înnebuneau de hormoni parfumaţi toţi 
salcâmii,
Roşeau primăvaratic trandafi rii...

Era Primăvara curtezană fără pereche,
Cu cireşe de mai la ureche,
Cu lenjerie de fl ori de cireş,
Cu trup roz ca fl oarea de măceş.
Cu trup zvelt de fecioară, cu surâs de copilă,
Trecea zâmbind spre lumină.
Se tăvălea prin muguri, 

prin iarbă şi prin fl ori,
În urmă-i se năşteau fi ori...

Şi a văzut-o soarele dezmăţată pe-afară
Şi-a transformat-o-n repede în vară,
Şi-n urma ei, copii de fl ori,
Cu lacrimi de petale tot cerneau fi ori!
Şi viaţa, sită de mătasă,
Punea copilăriei rochie de mireasă,
Şi se nuntea cu primăvara,
Să-şi umple cu-amintiri cămara!

Născut în România Mare (în sa-
tul Vadul Raşcov, judeţul Soroca), 
în pragul celui de-al doilea război 
mondial (20 octombrie 1939), 
Dumitru Matchovschi a adunat 
în inima sa durerea basarabenilor 
prinşi în război, apoi durerea rupe-
rii Basarabiei de Patria-mamă, apoi 
multe alte dureri: a foametei, a regi-
mului totalitar… Dar cea mai mare 
durere era cea pe care i-o produceau 
zi de zi turnătorii săi, cel mai feroce 
turnător grăbind plecarea marelui 
poet în nemurire. 

Anul 1989 (an electoral în 
Moldova Socialistă şi anul căderii 
Zidului de la Berlin), anul luptei 
aprige dintre forţele progresiste 
şi forţele totalitare - a fost anul 
groaznicului accident organizat de 
către cei care mimau dragostea de 
valorile neamului, organizând mi-
şeleşte fel de fel de intrigi, distru-
gând destine, vieţi… Când dădeau 
de un character puternic, precum 
cel al lui Nicolae Costin, primarul 
general al capitalei, turnătorii erau 
foarte uniţi, mergând la cele mai 
mârşave ”fapte”… organizând 
chiar şi accedente, precum cel de 
la 17 mai 1989,  când a fost ales 
Dumitru Matcovschi… Apoi au 
urmat şi ceilalţi: Leonida Lari, Ion 
Vatamanu, Lidia Istrati, Grigore 

Conferinţa Europeană a Junilor Jurnalişti

Dumitru Matchoschi – 
legenda durută a Basarabiei

Vieru, Ion Aldea-Teodorovici… 
Mihai Cimpoi, Renata Verejanu, 
Leo Butnaru…  mari personalităţi, 
patrioţi adevăraţi ai neamului, 
mărginalizaţi decenii de putere, dar 
atât de îndrăgiţi de neam. Nu plăcea 
puterii vremelnice caracterul dârz 
al oamenilor de cultură luptători… 

În timp ce distrugeau desti-
nul unei sau altei personalităţi, 
turnătorii se grăbeau să se prea-
mărească, preaslăvească pe sine, 
unul chiar numindu-se al doilea 
Eminescu. Dar moartea poetului 
Dumitru Matcovsci i-a aruncat pe 
toţi turnătorii departe în umbra sa… 
Poetul a devenit o legendă din clipa 
atentatului… şi nici cel mai feroce 
turnător nu a putut să-l intimideze.

V.Radu            

Scriitorul Vasile Bahnaru, 
directorul Institutului de Filologie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
promotorul unor proiecte nespus de 
originale ce ţin de promovarea limbii 
acestui neam - limba română, pentru 
care acum un sfert de veac a riscat, 
afl ându-se pe baricade, autorul mai 
multor dicţionare de omonime, 
dicţionare de antonime, dicţionare 
de neologizme etc., din 2012 este 
şi autorul şi coordonatorul unei 
cavalcade de conferinţe ştiinţifi ce a 
scriitorilor plecaţi în nemurire, dar 
şi conferinţe ştiinţifi ce prin care 
promovează opera şi activitatea 
scriitorilor contemporani. Recent, 
dr.hab.Vasile Bahnaru a sărbătorit 
frumoasa vârstă de 65 de ani, 
şi colegii de la Institutului de 
Filologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei au organizat o frumoasă 
conferinţă ştiinţifi că. 

La Mulţi Ani, dle savant!

Aniversări...
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“Doar cuvântul, ca un sãlbatic vifor obosit”

„Spre casa poetului frumuseţea-și 
duce dansul...” 

(„Al cincilea anotimp-nemurirea”, 
Renata Verejanu)

„Timpul nu mai avea răbdare cu noi” 
și...  Cartea Renatei Verejanu a ajuns la 
mine; mai târziu, poate, decât aș fi  dorit 
(și vina e a vremurilor vitrige), peste 
ani primind-o ca pe un dar preţios 
de la Poeta însăși. Dar spune o vorbă 
înţeleaptă: Dumnezeu amână anumite 
lucruri, din motive numai de El știute, 
însă nu le trece cu vederea.
 Am avut bucuria să descoper 
în cartea „Ofrandă Omeniei” un 
poet cu un timbru specifi c și un mod 
propriu de a pune în relaţie cuvinte ce 
nasc imagini poetice inconfundabile... 
Poezia Renatei Verejanu este acea 
„exprimare necesară” condiţionată de 
sinele ei profund. Poeta și-a conturat 
în timp stilul „la limita dintre trup și 
lume” (Roland Barthes, „Gradul zero 
al scriiturii”), pentru că poezia ei se 
naște direct din confruntările cu sine, 
cu lumea și cu Timpul în care trăiește. 
  Poezia ei are nuanţe vădit 
expresioniste, rămânînd fi delă acestui 
mod de exprimare poetică de-a lungul 
întregului destin zidit pe altarul 
Poeziei. Cuvintele sunt parcă smulse 
din rărunchi, lirismul ei este marcat de 
ardere și, în același timp, de candoare. 
Scrisul ei este asemeni unui dans 
sfâșietor: „mi-au rămas în ochi doar 
fulgii, dansul lor urcat în sus / și mă 
simt în toate-nvinsă, / dar supusă nu 
pot fi - / sunt datoare c-o iubire / clipei 
în care voi muri.”
 Vocea ei lirică răzbate în 
timp în confesiuni nu lipsite de note 
specifice poematicii feminine, dar 
timbrul îi este ferm și convingător în 
rostiri directe, uneori tăioase, unde 
se confruntă „beznele” sufletești și 
„lumina”: „un palid sărut, cules de pe 
sute de cruci - / la tronul tău am acces, 
/ deși, mereu îmi încurci.../ dansez la 
miez de noapte / cu îngerul meu păzitor, 
/ câte o gură îmi scoate din sângele,  azi, 
roditor...”
 Crucea, îngerul, simboluri 
consacrate ale artei universale, devin 
în poezia Renatei Verejanu imagini 
ale unui dialog imaginar cu sinele 
adânc, esenţializând limbajul poetic 
prin aducerea a ceva nou, puternic 
individualizat, printr-o logică poetică 
specifică doar ei. Omenia, lacrima, 
beznele, furtunile, cenușa, hora, braţele, 
palma, ninsoarea, cercul, scoica, 
oglinda, Palma lui Iisus sunt doar 
câteva simboluri care îi conturează 
universul stilistic, lumea poeziei 

Renata Verejanu.
 Osedante sunt beznele și 
fur tuni l e ,  z i l e l e  d estr ămate, 
anotimpurile netrăite, secundele, 
coborâtoarele cărări:  „geaba-mi 
semănaţi cenușă peste șoapte”; „tu, 
omule, cu destinul tuns chilug / și 
zilele destrămate până la secunde, / 
te spintecă lăuntric un ţipăt prelung 
- / dar cine-l aude? [...] braţele de 
ceară într-un cerc restrâns - / mai 
încing un dans ca pe un oft at: / viaţa 
mi-e durerea după care-am plâns...”; 
„ furtunile, cândva poruncitoare, 
oprite în caiși, îmi răsfoiesc minutele, 
/ de nepătruns arcade... „ Minutele, 
secundele, multiplicate în „corpul” ei, 
sunt veacuri: „și se strâng secundele în 
șoapta-mi melopee”, „de-ai fi  ecou, te-ai 
răspândi, când treci- /  al groazei strigăt 
cu chip de femeie”... Imagini auditive 
copleșitoare care mă duc, involuntar, 
cu gândul la „Strigătul” (renumitul 
tablou) existenţialist al lui Edvard 
Munch.
 Lacrima și lumina, aripa și 
copilul, sufl etul-nai crează în poezia 
Renatei Verejanu un contrast benefi c 
beznelor și furtunilor; sunt cuvinte-
oglinzi, în care se refl ectă tandreţea 
și mângâierea, zborul și visarea: „se 
vârcolea lumina în ochii mei, deschis 
/ de ură și de spaimă în viaţă m-am 
dezis”; „în ochii mei amiezile coboară 
/ și vede lumea cum înfl oresc priviri / 
un dor enorm de veacuri mă omoară / 
cu-arome ne-ntâlnite nici în trandafi ri, 
/ și doar cuvântul, pe buze reţinut, ca 
un sălbatic vifor obosit. „
 Poeta își concepe lirismul ca 
pe un act de purifi care, o remodelare 
a lumii concrete, în care „mai bântuie 
omul obtuz”, „ochiul lui plictisit”, ce 
„foarfecă” al ei destin: „cruzimea-i 
ca și un fi er de călcat: /netezește toate 
părerile, trece tăcut peste ele,/ într-o 
brazdă proaspătă, de rouă salvat; / 
adevărul nu se dă hăcuit în surcele 
[...] / cruzimea-i ca și un buldozer 
modern: îţi lăţește ţeasta, și gata... „. În 
fi ecare alternanţă de sunete obsedante 
„bântuie” parcă vina și zbuciumul 
pentru copilul din ea, cel care se vrea 
răzbunat într-o poezie: „în umbra 
tăcerii acum odihnesc, / ridicându-mi 
leneș pleoapele pline / de ochiul tău, pe 
care nu-l găsesc / și nici el să mă caute 
nu vine... / încerc să mă apropii, și să 
rămân / de mine însămi alături mai 
mult - / mă-nţeapă gândul la care nu 
ţin [...], / mă străbate cu gerul lui acel 
glas; / care altădată era vorbă lină... / 
de ce-ai îmbătrânit așa, de ţi-a rămas / 
și cea din urmă iubire străină?”.
 Dintre toate zeităţile feminine 
de care este populată simbolic arta 
universală și naţională, străbate cu 
o forţă vie în cuvântul rostit și scris 
de Renata Verejanu, spiritul luptător 
al frumoasei și neînvinsei Tomiris, 
îndepărtata regină a strămoșilor noștri 
geto-daci. (Poate că Tomiris, regina 
massageţilor,  ar fi  rămas necunoscută 
pentru cultura europeană, dacă nu 
ar fi  reușit să-l învingă pe Cirus cel 
Mare, regele perșilor, în anul 529 
î.Hr. sau 530. Cirus se numea Kurus, 
Kiros sau Keyhusrev, în limba persană 
veche - farsı. El a domnit în perioada 

576 - 529 î.Hr. A pus bazele 
Imperiului Persan și a fondat 
dinastia Achaemenizilor. Ca un 
Baiazid al perșilor, el a cucerit 
Regatul Mezilor, Regatul Lydia 
și regatul Noului Babilon. A unit 
cele două regate iraniene. Cirus 
voia să 
cucerească și Egiptul, și poate că 
l-ar fi  cucerit, dacă nu ar fi  existat 
regina geto-dacilor Tomiris, 
vestită prin frumuseţea ei morală, 
curajul și credinţa nestrămutată 
în ideea de libertate. “După ce a 
obţinut această victorie și după 
ce a luat așa de multă pradă de 
la dușmanii ei, regina Tomiris 
a trecut spre acea parte din Moesia, 
care acum se numește Sciţia Minor, 
un nume care vine de la Sciţia Mare, 
și a construit cetatea Tomis pe ţărmul 
moesian al Pontului, după numele ei”. 
Așa scrie istoricul Jordanes (Iordanes) 
pe la anul 551 d. H., în lucrarea “Getica 
sau Despre originea și faptele geţilor”.) 
 Am folosit, cu bună intenţie, un 
citat mai lung dintr-un articol al meu 
despre Tomiris,  regina daco-geţilor, 
din motive lesne de înţeles, pentru 
cei care îi cunosc spiritul luptător al 
omului și poetului Renata Verejanu: 
„umerii care n-au îngenuncheat și 
n-au coborât în vorbăraia de la subsol”; 
„guri desfrânate - răni pline de licoare, 
lăsaţi-mi mândrii umeri, întorși azi 
de la mare / să traverseze veacul [...] / 
prunci crească-n sărbători [...] / în băile 
de sânge e mare adunare:/ se hotărăște 
cu vot unanim/ (acum la modă e să fi i 
cu toţii), / pe care să-l decapităm, pe care 
să-l renumim, / și cui îi forfecăm fi rul 
roșu al sorţii..”
 Poezia Renatei Verejanu e o 
nostalgie după „anotimpurile netrăite”, 
o „foame” și „stete” după timpul sacru, 
la care au acces doar Zeii și Poeţii: 
„Într-o zi, când nu veni nici un prieten, 
/ Și eu nici la unul nu m-am dus- / În 
sufl et mi se făcu foame și sete / de vârsta 
care nu mi-e de ajuns.”
 Obosită de „veacul, când 
nu veni nic un prieten”, „pălmuită 
îndelung” de „anii vârstei” ce nu ii sunt 
de-ajuns, își caută „necercetat și întreg”, 
de parcă l-ar căuta pe Dumnezeu 
însuși, „anotimpul fără ură”, care „în 
sângele omului își ascunde chipul, /și, 
inima, cât de bogată-i , o întreabă...”.
 Ea caută și găsește în rostirea 
poetică ieșirea din propriul destin 
uman, viscolit de neliniști, unde „nu 
mai încape în propriul său trup”, 
„unde vorba-i strâmtorată între rude”, 
zidindu-și, astfel, un alt trup,  din 
Lumină și Cuvânt: „Femeia ce nu-ncape 
în propriul său trup / și nici o toamnă 
rostul nu-i va ţese, / din vorba mea, ce 
viscole mi-a rupt? - / vioaie, către lume, 
zilnic iese./ dezbracă de pe umeri nopţile 
uitate, / un vechi ecou din ochii plini, 
cobor, / o, ziua ei, închisă în cetate - / 
nesfârșită-i aripa, lăsată de cocor. / 
aromele pe gura-i aprinse zări adună / și 
zdruncină din neguri întinsuri sufl etești 
- / încâlcit în vise, timpul mă sugrumă / 
lăsându-mă cărare dorinţei omenești...”.
 Ti m p u l  e s t e  m a r e a  e i 
provocare, o confruntare a secundelor 
cu nemurirea, o risipire a trăirilor 

sufl etești în lumina din zori: „palmele, 
peticite cu zori / așteaptă un fulger să le 
aprindă surâsul...”. Ea crede în „cel de-
al cincilea anotimp – nemurirea/- lipsit 
de lacrimi, de gând, dezvelind în inimi 
o livadă, un râu... niciodată un zid”, 
crede în „al cincilea anotimp, din care 
nopţile, una câte una, vor să cadă.”
 Poezia Renatei Verejanu este 
o voce distinct confi gurată în peisajul 
literar aflat la trecerea dintre două 
milenii, individualizîndu-se prin 
trăiri autentice, culoare, expresivitate 
și vigoare. Crezul poetei rămâne 
Omenia: „Poţi fi  ninsoare. Pulbere fi nă. 
Rouă. Târâtor ca omida. Atom aţipit 
[...], / Poţi fi  ochiul al treilea, / roata a 
cincea - / cum ţi-i comod surâzînd tăcut 
[...]”; „tu, preocupat de tainice treburi, 
străbaţi - / toamnă ploioasă, prin glasul 
de copil... / ţi se rotește cântul vieţii, 
vertiginos mânat...”
 Ninsorile, pulberea, roua, 
atomii,  toamnele ploioase ale 
Renatei Verejanu sunt emoţionante și 
polivalente. Poeta se joacă cu sensurile 
lor, se bucură, dar și suferă în veacul 
în care poţi fi... „ochiul al treilea” 
sau... „roata a cincea”... Dar tot cu 
ele, cu ninsorile, roua și toamnele ei 
metaforice, își măsoară rodul scrisului, 
fi erbinţeala patimii, puritatea intenţiei; 
cu ele ne cucerește pe noi, cititorii. 

Poeziile scrise prin anii 1979-1982 
și adunate în cinci cărţi, reţinute 
la editură un deceniu, și editate în 
1989, în volumul antologic al poetei 
„Ofranda omeniei” (din păcate, cu 
grafi e chirilică).

Veronica Popa, 
profesoară, Cahul


