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Premii
Ediţia a XXII

Secţiunea Poezie

Premiul III
Elevii Liceului Orizont
Vitalina Angheluţă
Onica Maria,
Antohi Tatiana
Adrialina Istrati

Premiul II
Sabina Gheorghiţa
Doina Strulea
Ana Ostaşevschi

Premiul I
Ion Băbălău,

Alexandra Hanganu,
Marius Guţu,
Patricia Tanasov,

Secţiunea “Instrumentişti”
Premiul III
Eduard Constantin Oxenti
Premiul II
Ansamblu “Curcubeu”

Secţiunea Dans
Premiul III
Olivia Carmen şi Antonio Prado
Ansamblul de dans “Boboceii”

Premiul II
Ansamblul de dans Liceul 
“Emil Nicula”
Daniel Necula şi Liliana Mocanu

Premiul I 
Alberto Trohin şi 
Gabriela Postica

Secţiunea Vocal 
(Cântec)
Laureaţi
Laurentino Prado
Premiul Special 
al Clubului 
UNESCO ”Copiii 
Europei”
Corina Frunze
Erica Daraban

Premiul Special 
al Clubului Consiliului Europei
Aurica Daraban
Premiul III 
Brianna Stan 
Oliver jr. Prado
Premiul II 
Nansy Sandu
Ana Maria Gâbu
Romina Staver
Premiul I
Patric Buzasi 
Adriana Spunei

Grand Prix
Alexei Cicalchin 
Patricia Tanasov
Mario Luciano din partea OMCT.

Festifalul-Concursul 
Internaţional al Talentelor 
Lumii “Micul Prinţ” 
a ajuns la ediţia a XXIII-a. Data limină 
de înscriere în concurs e 31 ianuarie 2016.
Sunt invitate tinere talente cu vîrsta 
pînă la 21 de ani în cele cinci secţiuni:
Vocal – solo sau duet,
Poezie – proprie, 
Dans – solo, duet sau colective,
Instrumentişti: vioară, trompetă, 
saxofon, chitară, nai, cobză, ect.
Festivalul se va desfăşura în zilele de 
29 mai – 1 iunie 2016, la Chişinău.

Ion RAŢĂ 
oaspetele 

festivalului
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 Cronici literare

Mi-e inima
O rană cosmică
Şi-absenţa ta
E o boală incurabilă 
(O rană cosmică)
Astfel va încerca să strige bărbatul 

plin de nelinişti şi prăpastii de lumină 
peste care, ajuns la o înălţime a vârstei, 
nu îţi e frică să strigi, nu îţi e teamă să 
recunoşti că de ani buni sau decenii 
inima ta se avântă în ceruri, fi ind în 
căutarea unei lumini reciproce care 
poate să erupă doar din acea “rană 
cosmică” la care a trudit de-o veşnicie 
şi Eminescu, şi Blaga, şi Stănescu, şi 
Vieru… şi alţi înaintaşi şi deschizători 
de drumuri. 

E timpul unei sincerităţi de 
învins(!) de dorul învingător, când 
“lacrimile nu mă mai pot jeli” şi 
judecătorul “nu-mi va cruţa trecutul şi 
nici aşteptarea” deoarece, “viaţa nu ai 
cum să o înşeli cu moartea”, constată 
autorul într-un act de lirism nespus de 
frumos în poemul “Elegie pentru tine”. 

De la amintirile adolescentului 
îndrăgostit:

“Eram, eram îndrăgostit de tine, /
de tine îndrăgostit şi astăzi sunt”, 
până la cartea de poeme, poetul 

Mihai Vicol găseşte punţi de trecere 
la metafore profund fi losofi ce, oferind 
o poezie originală, de o deosebită 
sensibilitate ce conturează un poet cu 
har de sus:

“Toate bucuriile le-am cheltuit
Pe un buchet de trandafi ri

Între degetele mele plâng
Scrisorile necitite de mine”…
- această sinceritate profundă a 

poetului Mihai Vicol îmi aminteşte de 
alt poet (de pe partea stângă a Prutului) 

Judecata nopţii

care te dezarmează totalmente prin 
sinceritatea sa de proprietar şi 
producător de metafore inedite şi 
frumoase cum ar fi  volumul (Ofranda 
omeniei, Renata Verejanu).

Eram elev când l-am cunoscut pe 
Mihai Vicol în calitatea sa de ziarist 
român, din partea dreaptă a Prutului, 
aciuat pe lângă Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, citadela renaşterii naţionale, 
unde la acel timp venea lume de peste 
lume, mai multă decât la Ierusalim în 
zilele de Sf.Paşti, afl ându-se mai ales, 
cu multă dragoste şi respect, pe lângă 
acad.Mihai Cimpoi şi Grigore Vieru, 
preţuindu-i şi admirându-i pe toţi 
poeţii de pe linia întâi a democraţiei. A 
trecut de câteva ori pe la sediul OMCT, 

vorbindu-ne cele mai frumoase cuvinte 
pentru munca pe care o desfăşuram pe 
tărâmul Societăţii Civile, şi insistând 
ca poeta Renata Verejanu să-şi facă 
neapărat cunoscută opera poetică în 
România, invocând ideea de unică 
literatură românească. I-a luat un 
interviu poetei Renata Verejanu, a 
scris despre proiectele noastre în 

repetate rânduri. Dar foarte laconic 
şi veridic, cu dragoste de adevăr şi 
profund respect pentru muncă creativă, 
a scris un articol cu prilejul aniversării 
de 20 de ani ai Revistei Micul Prinţ, 
sărbătorită la Festivalul-Concurs 
Internaţiional „Micul Prinţ” şi la Balul 
Micului Prinţ. După fiecare număr 
artistic ziaristul Mihai Vicol urca din 
sală şi venea după culise pentru aşi 
exprima admiraţia… Puţini sunt cei 
care acceptă atât de aproape de sufl etul 
său munca altor creatori de frumos. Şi 
când, după o satisfacţie totală a venit 
după prima parte a spectacolului de la 
Palatul Naţional să-i sărute mâna poetei 
Renata Verejanu pentru frumoasa 
sărbătoare de care a avut parte şi 
domnia sa, şi miile de spectatori, 
organizatoarea evenimentului zise în 
prezenţa mai multor artişti (după ce 
dânsul coborâse în sală): se vede că 
omul are dar de la Puterea Divină de 
a recepta atât de aproape , de a admira 
sincer, de a preţui frumosul. Sunt 
convinsă că e un creator cu talent, are 
un har de la Domnul. Cei care nu au 
har sunt răi, foarte răi…

Poetul Mihai Vicol e o fiinţă 
blândă ca raza în mijlocul verii.

Daniel Verejanu

Festivalul Internațional de Poezie 
– devenit o tradiţie

După douăzeci de ani de imple-
mentare a unui număr impunător de 
proiecte originale, devenite tradiție, 
ONG-urile din Rețeaua OMCT au 
lansat încă un concurs internațional 
unic: Festivalul Internațional de Po-
ezie – Renata Verejanu, dovadă unei 
recunoștințe aduse de Societatea Civiă, 

cu gratitudine pentru poetul unic în 
spațiul românesc prin activitatea sa 
de promovare a culturii, și mai ales, 
de promovare a tinerii generații la 
nivel internațional. 

Lansat de Academia Euro-
peană a Societăţii Civile de la bun 
început anume ca proiect de nivel 
internațional, Festivalul Internațional 
de Poezie – Renata Verejanu, chiar de 
la prima sa ediție, a adus dovada unui 
eveniment cultural de un înalt nivel, 
cu un Juriu Internațional constituit 
din mari personalități: academici-
anul Mihai Cimpoi (președintele 

Juriului, președinte de Onoare al 
festivalului), academicianul Vasile 
Tărâțanu (poetul de la Cernăuți, Ucrai-
na), E.S.Ambasadorul Ion Brad (poet 
de la București), poetul Petre Rău (di-
rectorul și editorul revistei BOEM@, 
Galați), Mario Castro Navaretti (Chi-
le), Emilian Marcu (renumit poet de la 

Iași), poeta Rodica 
Elena Lupu (edi-
tor, București), 
Galina Codreanu 
(jurnalistă TV, 
vice președintele 
Academiei Euro-
pene a Societății 
Civile), dr.Vasile 
Bahnaru (directo-
rul Institutului de 
Filologie al AȘM). 
Dar Festivalul a 
mai cuprins și alte 
nume notorii de 

scriitori, șefi  de biblioteci în calitatea 
lor de membri ai Juriului la etapele 
locale.

Prima ediție a cuprins un spațiu 
geografi c foarte impunător: Italia, Chi-
le, Macedonia, Ucraina, majoritatea 
județelor din România, Moldova (de 
la Ocnița până la Cahul), având peste 
1000 de participanți, 101 premianți, că-
rora li s-a oferit 101 diplome, 15 meda-
lii, 5 trofee și un tiraj de 200 exemplare 
a Antologiei Festivalului (eseu și poe-
zie). Festivalul Internațional de Poezie 
a mai oferit și peste 30 de diplome cu 
titlul de ”Ambasador al Culturii Păcii”. 

Miile de benefi ciari direcți, zecile 
de mii de benefi ciari indirecți, famili-
ile, lăcașele de cultură, bibliotecile și 
comunitățile care au cules frumoase 
și înălțătoare sentimente de bucurie, 
sutele de poze (veritabile documente), 
plasate pe zeci de web site, materialele 
publicate în ziare și reviste, emisiuni 
TV -  toate sunt rodul muncii unei 
echipe foarte mici de lideri de la ONG-
urile din Rețeaua OMCT, muncă de 
voluntariat de înaltă calitate și de de-
dare totală dragostei de țară și neam, 
deținătorii unei dorințe trainice și să-
nătoase – de promovare a adevăratelor 
valori ale culturii românești.

Și iată-ne la ediţia a doua… Cei 
peste 1500  de participanţi la cele cinci 
secţiuni de concurs ne aduc dovada că 
Festivalul a devenit o frumoasă tradiţie. E 
foarte mult de muncă, deși fi ecare mem-
bru al echipei are un serviciu de bază, - a 
munci pentru Festivalul Internaţional de 
Poezie - e o mare cinste și onoare.

Conform Regulamentului, mem-
brii Juriului Internaţional și partici-
panţii treptat se schimbă, vin noi și noi, 
pe când realizatorii rămân constanţi, 
indiferent dacă susţin fi nanciar sau 
doar moral Festivalul: Institutul de 
Filologie al Academiei de Știinţe a 
Moldovei, Primăria mun.Chișinău, 
Asociaţia Naţională a Oamenilor 
de Creaţie din Moldova, Academia 
Europeană a Societăţii Civile. Cu 
Doamne ajută…

Alina Dragancea,
Director festival
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Eu vreau să scriu despre lume aşa 
cum îmi doresc să fi e, nu cum este. Aşa 
cum am perceput-o eu la 10-12 ani, nu 
cum o înţeleg acum, la 17 ani. Prefer şi 
îmi impun să scriu despre lumea în care 
trăiesc într-o manieră cât mai atractivă, 
mai deschisă, mai frumoasă, să creez 
portretul unei acelei lumi în care orice 
vis poate deveni realitate, chiar dacă nu 
totdeauna este așa. 

Nu pot afirma că există ceva sau 
cineva care-mi poate distruge destinul. 
Sau încă nu pot crede, eu viaţa toată în 
roz, multicoloră! Nu, dar sunt sufi ciente 
piedici care nu-mi dau voie să merg pe 
drumul pe care l-am ales eu să merg, 
chiar dacă are şi bolovani, şi găuri; să 
merg alături de cine vreau, chiar dacă nu 
corespunde tuturor gusturilor; să ascult 
muzica care mă linişteşte şi mă face mai 
bună şi mai răbdătoare; să citesc reclama, 
să văd fi lmul care îmi aduce zâmbetul 
pe buze şi mă face mai înţeleaptă, chiar 
dacă nu sunt în pas cu moda, să mă plimb 
prin ploaie, fără umbrelă şi nimeni să 
nu se întrebe dacă nu cumva am păţit 
ceva; să alerg când ninge prin zăpada 
pufoasă, să fac oameni de zăpadă, să 
merg la derdeluş, chiar dacă tocmai s-a 
deschis patinuarul în oraş şi muzica dată 
la maxim adună acolo tineretul. Şi câte 
n-ar mai fi !

Așa cum se spune din bătrâni, ce ți-e 
scris, în frunte ţi-e pus, sau ce-i al tău , 
e pus deoparte. Dar există, din păcate, 
momente sufi cinte de a fi  descurajată. 
De cele mai multe ori sunt descurajată 
de oameni, pentru că numai omul poate 
avea în sufl et dragoste şi ură, iubire şi 
dispreţ.

Se ştie, deşi nu vreau să accept 

Destine, turnători, răspunsuri, 
vremuri, rezolvări, speranţe…

ideea, că oamenii sunt singurele fi inţe 
care rănesc şi ucid din plăcere. Niciodată 
nu am înţeles din ce răsare ura dintre 
semeni, nici invidia nu ştiu de unde 
apare, însă pe zi ce trece încep să cred că 
provin din nimicuri, iar rezultatul lor 
este doar răutatea. 

Orice om poate descuraja pe cineva 
printr-o privire, printr-un gest, dar mai 
ales prin cuvinte aruncate la întâmplare. 
În ultima perioadă şi mass-media 
promovează astfel de “stări”. Iese mereu 
în faţă nonvaloarea. Şi aceasta este o 
modalitate de a descuraja, una fără voie. 

Promovându-se nonvalori, în lupta 
pentru audienţe, modele în viaţă devin 
persoanele publice făcute cunoscute pe 
nedrept, cultura capătă o altă defi niţie 
şi lumea începe să regreseze. Nu se 
mai promovează literatura de valoare, 
teatrul, muzica bună, adevarata cultură.

Omul de cultură, în zilele noastre, 
este anonimul şi tăcutul privit cu 

indiferenţă, nu cu respect şi apreciere, 
aşa cum ar trebui. Tehnologia a acaparat 
lumea, nu că ar fi  rău acest lucru, ba 
din contra, avem acces la informaţii 
de tot felul, acces la cultura, însă 
majoritatea dintre noi am lăsat cărţile 
pentru tablete, creionul pentru tastatură, 
cinematograful pentru televizor. Folosite 
cum trebuie, mijloacele mass media 
sunt foarte utile si educative, însă lumea 
de azi le foloseşte mai mult pentru 
distracţie. Parcă scade numărul celor 
de vârsta mea, şi nu numai, care scriu, 
citeas, iubeasc literatura şi cărţile, care să 
dorească să participe la acţiuni culturale, 
să aleagăactul de cultură în defavoarea 
distracției măcar pentru o zi pe lună. 
Măcar pentru o zi! 

Bibliotecile sunt pline de cărţi vechi, 
cu pagini galbene, îndoite, rupte, uitate 
de vreme, dar atât de valoroase! Nu 

toata lumea are posibilitatea să cumpere 
o carte de la librărie, deci biblioteca 
rămâne locul unde putem avea pentru un 
timp aproape orice carte ne dorim, locul 
accesibil oricăruia dintre noi. Nu toşi au 
posibilitatea să cumpere un bilet la teatru 
sau la fi lm, însă elevii pot organiza ei 
înşisi spectacole de teatru, în care actori, 
regizori, textieri, scenografi  să fi e chiar 
ei. Rar se aude în şcoli despre aşa ceva! 

În concluzie,  eu cred că noi 
suntem cei care ne distrugem, fără să 
conştientizăm, destinele, noi fugim după 
tentaţiile vremurilor şi ne adaptăm rapid, 
fi incă este mai uşor, dar nu încercăm să 
creem şi să fi m modele pentru cei din 
jurul nostru, aşa cum ne dorim. 

Noi avem puterea în mâini, în 
minte, în sufl et, noi trebuie să alegem 
calea pe care să o urmăm după visele 
şi năzuinţele pe care le avem. Şi atunci, 
fiind mulţi, cât mai mulţi, ajutaţi şi 
încurajaţi de dascăli, pictori, poeţi, 
prozatori, regizori, actori, muzicieni de 
valoare vom reuşi să formăm, să clădim 
scuturi în jurul celor care vor să distrugă 
destine. Sunt convinsă că vom reuşi. 
Dovada? 

Această Conferinţă transfrontalieră 
a tineretului este un model! Şi câte alte 
acţiuni de amploare care adună ce are 
omenirea mai frumos şi mai bun: oameni 
de valoare!

„Cine sunt turnătorii care au distrus 
destine…  ?”  Este întrebarea la care 
trebuie să răspundem tot noi, să avem 
curajul de a răspunde cu voce tare. Nu 
trebuie căutaţi departe, ei sunt mereu 
în preajma noastră, sunt cei care ridică 
piatra s-o runce în noi, nu să zidească un 
pod, sunt cu noi şi încearcă prin mijloace 
specifice celor care nu pot ajunge la 
nivelul celor cu destine frumoase, 
împlinite să ne atragă în diferite curse, 
pentru a ne abate de la drumul creaţiei 
de valoare. Trebuie să formulăm şi să 
rostim clar şi răspicat răspunsurile la 
toate provocările acestora, până când 
viaţa nu schimbă întrebările.

Ana Maria Gîbu, 
Dorohoi, România

,,Cine sunt turnătorii 
care au distrus destine?”

   
 Din durerea neamului meu, iz-

vorăsc și astăzi nelegiuiri notorii care 
nu se judecă, nu se pedepsesc, decît de 
Dumnezeu. Această înlesnire, devenită 
obișnuință, ne face să devenim ne-
cuvîntători, muțenia noastră fi ind con-
deiul. Îngenuncheați pe mormintele 
străbunilor noștri, ne trecem veacul în 
tăcere, o tăcere apăsătoare pentru care 
merităm să ni se întemnițeze sufl etul.

,,Au distrus destine... ” spune 
sentința. Dar cine a comis această 
crimă și continuă să o facă? Să nu fi m 
chiar noi vinovați, nevrînd să acceptăm 
acestă idee, căci adevărul doare?  De 
multe ori vreau să strig, conștientă că 
ecoul meu ar trezi la viață cîțiva zeci 
de tineri, dar frica de necunoscut îmi 
sapă propria groapă.

Nu protestăm, nu cerem legifera-
re, astfel lăsînd o  idolatrie să ne facă 
imuabili.

Faptul că ne-am lăsat de pasărea 
PHOENIX, proiectată dintr-o trăire 
autentică, ca s-o înlocuim cu o trăire 
cerebrală, imprimă umanului o simțire 
artificială, străină lui. Aceasta fiind 
esența sărăciei noastre spirituale.

Au reușit să imortalizeze orice 
exaltare, orice sufl are ce ar depăși li-
mita fi rescului, schimbînd destinul a 
zeci de generații, lăsîndu-le să moară 
fl ămînde de frumos.

Caut acele fi ințe vii, bineinten-
ționate cu care aș putea desluși ca-
lea spre adevăr, căci e dureros să te 
pomenești din tinerețe zidit într-un 
spațiu orb, cu toate ferestrele închise 
către exteriorul a tot ce există pentru 
alții, și nu pentru mine. Unde mă poate 
duce o asemenea întemnițare? Dar... 
acesta este destinul meu...unde și cînd 
se poate schimba, cred că acum.

Butuc Mihaela, 
 Criuleni
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Dialog dintre generaţii

Când hârtia ţipă, ea are vocea Renatei Verejanu. 
Asculţi, mut, iniţiatic, aproape ritualic, în tăcerea 
bibliotecii, ţipătul și te înfi ori mistic. Poet, dar și om 
al cetăţii, Renata Verejanu este ea însăși ofrandă pe 
altarul topit al postmodernităţii. 

Am întâlnit-o într-o vară caniculară, la Chișinău, 
amfi trioană frenetică, arzând pentru cauza poeziei, 
a copilăriei, a prieteniei. Am știut atunci că trebuie 
să o citesc cândva.

Recent, am lecturat pe laptop (lipsindu-mi din 
bibliotecă) volumul de poezii „Eu am știut să fac din 
viaţa mea o sărbătoare”. Sunt încă dominat de prima 
impresie, judecata neavând timp să-și rostuiască 
ideile, să le domolească de emoţia și arșiţa primei 
lecturi. Voi încerca totuși, câteva consideraţii în 
rândurile de mai jos.

Poezia Renatei Verejanu este ca un glob de foc 
ce se rostogolește și incendiază cititorul precum o 
bibliotecă mobilă din Alexandria, integral scrisă de 
o singură poetă a mileniului trei, autodefi nindu-se 
„molecula ce respiră mileniul trei.” A cunoscut încă 
prin anii 80 ai secolului trecut, că așa va fi .

„Poeta dintre milenii”, clarvăzătoare, dă Poeziei 
ce-i al Poeziei: forţa logosului și a ideilor/ielelor 
seducătoare/învingătoare, platoniciene uneori, 
salvatoare mereu. Este o pacifi stă cu arma cuvântului 
în mână, o armă ca un stindard, adeseori ca o lance 
donquijotescă, edenizând o planetă imorală, detracată:  

,,Dar cine răul din lume îl va strânge
Dacă nu poetul cu versul său profetic.” 
Nu de puţine ori cuvântul își devorează creatorul, 

ca un tandru ucigaș, metamorfozându-se într-o 
cruce vie a poeziei:„Cuvintele mele, pedepsele 
mele…”  Printre ele, printre cuvinte, poeta suferă cu 
demnitate, dăruindu-se, până-n ultima clipă, clipei:

„Și mă simt în toate-nvinsă, dar supusă nu pot fi 
Sunt datoare cu-o iubire clipei
În care voi muri.”
            Versurile aprind, în continuare, 

cititorul, prevenit deja de febra la care se lichefi ază 
cuvintele, „slove de foc” și „slove făurite”. Poeta știe 
că, așa cum afi rma George Călinescu, odată scrisă, 
opera nu mai aparţine autorului, ci este a mulţimii, 
a unei mulţimi, am adăuga, fl ămânde de hrană 
proaspătă, salvatoare:

RENATA VEREJANU, FEMEIA DE FOC
- IOANA D’ARC A BASARABIEI -

„M-a prins august foarte bucuroasă –
Eram la mijlocul unei cărţi:
Așteptam prietenii să mă citească
Ori să mă rupă în bucăţi.
(August și noi)
Prietenii întru spirit nu fac însă concesii pe 

tărâm estetic, acolo unde verbul arde iar adjectivul 
usucă sau hrănește substantivele, acolo unde 
numele poetului se pierde în umbra timpului iar 
versurile lui devin proprietate colectivă. Asistăm la 
un emoţionant sacrifi ciu artistic, de fapt repetabila 
soartă a creatorului de frumos, a artistului care știe 
că publicul îl poate sfâșia sau transforma în statuie.

Poeta resimte intens hedonismul hidos care 
frământă secolul cu poft e nemăsurate și, fără a-i 
fi  teamă, se adresează cu optimism unei instanţe 
universale pentru a moși cu demnitate viitorul ce stă 
să se nască zub zodia unei atemporale maternităţi. 
Flămândul trup modern, topit de plăceri carnale, 
dionisiac, nu poate estompa lumina vie a speranţei 
din ochii viitorului în chipul nou născuţilor.

„Guri desfrânate – răni pline de licoare,
Lăsaţi-mi mândrii umeri, întorși azi de la mare
Să traverseze veacul. Prunci crească-n sărbători…”

(Beznele)
Blagiană, transformând fi orul existenţial al marii 

treceri în pragmatism basarabean, profunzimea 
fi losofi că a dezmărginirii se manifestă prin reinventarea 
eului, printr-o reifi care gospodărească și, în fond, prin 
încheierea unui ciclu existenţial, prin reîntoarcerea 
în miezul lucrurilor, în „mijlocul fenomenelor”, cum 
spunea Nichita Stănescu. La Renata Verejanu liniștea 
vine odată cu arderea de sine:

„M-am smuls pe mine din mine însumi,
M-am sădit în timp – un copac:
Crengile mi le-au tăiat de foc,
Din trup mi-au făcut capac…”

(Risipa cea mare)
Poeta face parte dintre cei aleși, dintre aceia 

care aud vocea planetei, care resimt dureros mersul 
universului. Acolo unde, dihotomic, noaptea și 
ziua, într-o mecanică cerească a suferinţei, se luptă 
pentru a guverna lumea, poeta suferă:

„Când cerul zilei lovește cerul nopţii
Poate că numai pe mine mă doare.”

(Modestie)

Poezia este, pentru Renata Verejanu, „Al  
cincilea anotimp – nemurirea”:

„S-a vestit al cincilea anotimp,
Ce cuprinde viaţa întreagă –
Poezia pătrunde pieptul poetului care îi este dragă.”
Un alt mare poet român, Nicolae Dabija, crede, 

ca și noi, în valoarea mesianică a poeziei sempiterne: 
„Creatorul a făcut lumea cu ajutorul Cuvântului. Dacă 
Dumnezeu ar fi  păstrat Cuvântul doar pentru Sine, 
cum s-ar fi  înţeles oamenii? ” 

Nostalgia paradisului pierdut răscolește sufl etul 
ingenuu al poetei, care retrăiește - in absentia - o 
copilărie edenică, pe când mirabila sămânţă, fi ravă, 
germina fericită, visând la legitimitatea apartenenţei 
la o superioară umanitate.

Am mandat, de om, dar cine mi-l cere…
Nu mi-aţi făcut nici un rău, doar atât:
Mi-aţi izgonit copilăria din sânge.
(Nu sunt ramuri goale)
Universul nu se revelează decât celor hărăziţi de 

Dumnezeu să vadă nevăzutul, fericiţi să pătimească 
și să audă „cum iarba crește”. Renata Verejanu face 
parte dintre acești prea fericiţi…

Iar voi, fraţii noștri de Prut, știţi că poezia 
mângâie o rană cât o graniţă cu sârmă ghimpată… 
Ea, poezia, nu este doar trăire ci mai ales îndemn, nu 
este doar șoaptă, ci urlet este și sete, dragoste și dor 
de patria mare, patria neciuntită a limbii române. 
Sufl etul nostru va supravieţui numai și numai prin 
artă, fi e ea poezie sau pictură, muzică sau teatru. Fără 
artă omul se va pierde pe sine… Trăiască Poezia și 
mama ei: Poeta Renata Verejanu!

Aprilie 2014, Mizil, Prahova, Romania
Laurenţiu Bădicioiu, 

pofesor

 Cu bună seamă eu 
vin de pe șantierele de 
construcții, din spațiul 
urbanistic. N-am făcut 
facultăți de litere, dar, după 
o clasifi care a mea proprie, 
este poezie de citit, este po-
ezie de cîntat și este poezie 
de studiat, pe care e foarte 
greu a o scrie. 

Renata Verejanu a făcut poezie de studiat. Poe-
ziile dumneaei sunt poeme întregi, fi ecare poezie tre-
buie citită cu creionul în mînă, cu toate dicționarele 
metaforice existente, că nu e atît de simplă, sânt 
metafore foarte complicate.

În poeziile dumneaei fi ecare rînd e adevărat 
haiku. ”Șă scoți din inimă bezna adîncă” - trebuie 
să fi i nebun sau geniu ca să poți scrie așa și în cazul 
acesta  trebuie scris cu litere mari. Și tot aici - ”Omul 
care e om întuneric nu mănîncă” - asta-i metafora 
metaforei. Aici e adevărata poezie. Asta nu se citește 
și nu se cîntă, asta trebuie învățată, trebuie să citești 
kilograme de fi lozofi e, să scrii hectare de hîrtie, ca 
să ajungi să te exprimi așa. Nu se dă poezia deodată, 
trebuie să ai experiență, să fi i un cititor cultivat. Poe-

 „Semenii mei rămași fără amurg…” 
zia Renatei Verejanu are tot ce-i trebuie:  rimă, ritm, 
dar principalul - are fi lozofi e.

Și tot aici găsim: ”Nesomnul cioplește veac nou 
peste zare”... Aș vrea să văd un pictor care ar încerca 
să pună pe pînză aceasta chestie. 

”În ochii lui – indiferență totală,/ Ceața țîșnește 
din ei,/ Poate că e starea lui naturală/ Sau ura vreunei 
femei”. Nu știu cînd a scris-o, dna Renata Verejanu, 
dar pentru basarabenii noștri e foarte actuală.

 Găsim tot la dna Verejanu: ”Mai deschid un 
sicriu,/ Fariseilor și aici li-i comod,/ Căci timpul lor e 
viu”, ca mai departe deznodămîntul și sentința să le 
vină în poezia ”Să mai trăim o zi”, ultima strofă. Ar 
fi  bine să fi e scrisă în toate instituțiile statale această 
strofă, fi ecare ar trebuie s-o spună ca pe ”Tatăl nos-
tru”: ”Semenii mei, rămași fără amurg,/ Ați procurat și 
zarvă, și rușine/ Pentru-a vă naște acestea nu v-ajung,/ 
Judecător vi-e veacul nou și iată-l de-acu vine”. 

 Dragii mei copii, creșteți repede, citiți multă 
poezie, scrieți esee, ca să deveniți buni în viață, vă 
așteaptă o națiune, în voi e viitorul. În persoana 
Renatei Verejanu aveţi un bun diriguitor, un mare 
Poet, bucuraţi-vă că aveţi șansa să fi ţi contemporani 
cu o așa distinsă Doamnă.

Ion Perciun
arhitect, or. Rezina

Poeta Lilia Manole, premianta festivalului
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Interviu

Desigur, precum ne-am convins, dragi radioascultători, 
viaţa oricărui om nu încape în două ore de emisie, darămite viaţa 
protagonistei noastre, în primul rând poeta Renata Verejanu, 
după care constatăm că e jurnalistă, economistă, dar şi editor, 
scenarist, regizor, producător de evenimente culturale naţionale 
şi internaţionale, promotor al Societăţii Civile, ambasador po-
pular şi încă multe ar fi  de adăugat, dar toate rotungind acea 
noţiune de Om al Cetăţii, pe care dintotdeauna s-a sprijinit şi 
s-a înălţat un neam, o idee, un ideal.

Foarte activă fi ind, încât să încapă câteva vieţi în una, ne 
vom opri în cadrul interviului din această seară de duminică 
realizat cu dna Renata Verejanu doar la câteva crâmpeie din 
consistenta ei prestaţie intelectuală, lăsând poate pentru altă 
dată istoria amănunţită a Cenaclului „Grai Matern”, primul 
angajat în lupta noastră de eliberare naţională, alte activităţi 
tăiate deliberat din documentele video ale mişcării noastre 
de eliberare naţională, inclusiv din cele ale Marilor noastre 
Adunări Naţionale, inclusiv grandioasă muncă de voluntariat 
cu reviste pentru copii editate timp de 20 de ani şi festivaluri 
naţionale şi internaţionale de care au benefi ciat peste 55 de mii 
de copii de pe toate continentele, inclusiv multele şi odioasele 
persecuţii îndreptate asupra celor ce-şi strigau din istorie limba 
şi alfabetul, inclusiv omorul soţului protagonistei noastre, rămas 
neelucidat până în ziua de azi, inclusiv lupta fără de noimă a 
unor colegi de breaslă… insistând doar asupra activităţilor 
care ne întăresc, care aduc lumină şi folos tuturor, deşi nu ar 
strica un popas şi asupra lucrurilor şi faptelor ce ne opresc din 
drumul nostru spre împlinire.

Oricum, deşi expusă selectiv în acest interviu, prestaţia po-
etei Renata Verejanu impresionează şi purifi că, fi indcă, precum 
spune însăşi domnia sa, toate le face din iubire dezinteresată, 
iar iubirea, mai cu seamă cea dezinteresată, e lucru ştiut, te 
ridică spre înălţimi.

Or, în opinia dlui Ovidiu Bufnilă, scriitor, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, şi, citez: „Renata Verejanu 
este o poetă a Magiei. Renata Verejanu este o poetă a Speanţei. 
Lumile ei poetice te cuprind pe negândite. Te prind în vârtejul 
metaforei. Îţi schimbă până şi numele, respiraţia, gândurile. 
Renata Verejanu are o forţă metaforică rară. Ea construieşte 
acolo unde alţii dezidesc. Ea ridică un fuior de lumină acolo 
unde alţii cultivă penumbra. Ea se încăpăţânează. Ea luptă. Ea 
spune. Ea strigă.”

Adaug doar, că în cadrul interviului veţi avea posibilitate 
să ascultaţi poeme recitate de autoare, aşa precum e fi resc să 
se întâmple când faci un interviu cu o poetă, deşi piesele muzi-
cale ale copiilor, care au urcat pe scena Festivalului Concurs 
Internaţional al Talentelor Lumii “Micul Prinţ”, organizat în 
fi ecare an de Renata Verejanu, sunt de nenumărat…

                                      M. B.Saharneanu

M.S. Dragă Renata Verejanu, într-un interviu pentru 
Emisiunea Interviuri pentru seri de duminică, dl Alexe 
Rău, directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldo-
va, te dădea drept exemplu: zicea, deşi ţi-au fost închise 
uşile editurilor, 

R.V….editurilor sistemului vremelnic…

M.S. …Dumitale ai reuşit, din anul 2009, şi accen-
tuez, din 2009, să editezi peste 30 de cărţi, şi încă pe 
cont propriu. Aş vrea să ştiu, cum ţi-a reuşit acest lucru, 
or, e chiar o frumoasă performanţă, dacă mai pui…că o 
parte din aceste cărţi au participat la multe evenimente 
culturale de anvergură.  

RENATA VEREJANU. Vreau să zic: când un om 
se naşte, cred că absoarbe odată cu laptele mamei în 
sângele său acel destin pe care-l va avea mai apoi… 

eu, care credeam că venind de la altă facultate, voi fi  
primită şi îmbrăţişată de colegii scriitori, bucuroşi, că 
uite mai avem în rândurile noastre pe cineva şi de la 
economie, care vine cu metafore proaspete, inedite… 
Uite un poet care nu suge din deget, uite… Dar m-am 
lovit de nişte pereţi groaznic de reci, uimită, luându-i 
drept pereţii cenzurii regimului totalitar. Îmi amintesc 
că dl Ion Ciocanu, care a fost redactorul primei mele 
cărţi, m-a chemat şi mi-a arătat manuscrisul primei 
cărţi: o pagină tăiată şi o pagină lăsată, o pagină tăiată 
şi o pagină lăsată… Era ceva de nedescris să vezi ce se 
făcea cu munca ta… Şi eu, îngrozită, printre lacrimi 
întrebasem, cum se poate aşa ceva să facă un om din 
munca altui om… Era un poem – era vorba de poe-
mul Alfabetul, era cu mult timp înainte de apariţia 
Albinuţăi (alfabetului) lui Gr.Vieru, - dacă nu merge, 
nu merge întreg poemul… Deşi era un Alfabet atât de 
original, a unui autor la prima carte… Iată, că atunci, 
am simţit că viaţa literară, sau altfel zis, a te afi rma în 
literatură e o mare, mare luptă. Ce făceam eu?  Mă 
feream să nu nimeresc şi să nu fi u atrasă în acea lume, 
lumea potlogăriilor... în acel dezmăţ… Mă cultivam să 
am imunitate, să nu poată un cineva să mă atragă în 
acea lume… Şi după apariţia primei cărţi (1979), am 
adus îndată vre-o cinci cărţi de poezie şi vre-o cinci 
cărţi de proză, în manuscrise, care au fost reţinute 
decenii prin diferite sertare, ca să simt (pe pielea mea) 
adevărata viaţă literară când cei mai apreciaţi sunt 
turnătorii, şi să zic odată un vers: 

„Provocaţi-mă… să devin genială”.
M.S. Ai şi o carte…
R.V. Am impresia, dacă eram  editată, lăudată, 

premiată, onorată… aş fi  aruncat călcâiele pe divan şi 
posibil că nu aveam cărţile pe care le am, şi posibil că 
nu făceam ceea ce fac, şi poate că nu mă ocupam nici 
cu Societatea Civilă, or, sutele de proiectele vin tot din 
sufl etul meu de poet: un poet rebel, un poet al barica-
delor, cred eu… Şi anume atunci, la reţinerea acestor 
cărţi, mi-am dat seama că o să scriu, şi o să scriu, şi o să 
scriu… ca peste mulţi ani… dl Ion Ciocanu, devenind 
deja director, m-a chemat la acea editură a statului. 

 Conform legilor acelui timp, manuscrisele 
trebuiau aduse la Uniunea Scriitorilor, unde unii 
„clasicii” vii îşi băgau ciubotele în sufl etul imaculat al 
tinerilor autori, şi culegeau metaforele mai noi, şi se 
editau, şi tu te vedeai nevoit să scoţi din manuscris o 
grămadă de poezii. Şi peste ani, dacă aveai marele no-
roc să-ţi dea drumul la editură, acolo să fi i reţinut încă 
vre-o şapte ani până erai pus în planul editorial… Şi 
acum, azi, e foarte uşor să editezi zeci şi sute de cărţi… 
Dar poate că era mai bine când aveai acea rezistenţă, 
că o carte stătea în sertar la tine, sau la dânşii, şi peste 
un timp vedeai cartea ca pe o carte străină. Acum eu 
editez, pe cont propriu, dar eu editez cărţi scrise mulţi 
ani în urmă. Şi mă uit la ele ca le ceva străin, şi pot să 
văd ce merită redactat şi ce nu. Şi ar fi  altceva, dacă aş 
edita în grabă totul ce scriu acum, cum face lumea… 
Am un sponsor, am intrat într-un partid, am făcut 
plecăciunile necesare, şi editezi tot ce strănuţi… Cred 
că ar fi  o mare tragedie pentru  literatură…  Sute de 

Ciocanu găsi cele cinci manuscrise ale mele foarte curi-
os: a observat la un redactor pe masă un manuscris. O 
dată, altă dată… Şi criticul întrebă, al cui o fi  fi ind acel 
manuscris, or, el ţine la căpătâi biblia. Şi dacă redac-
torul ţinea acel manuscris atâta timp, o fi  fi ind ceva cu 
acel manuscris. A luat manuscrisul şi a văzut că era al 
meu. A cerut să-l citească, şi a afl at că mai am la editură 
încă câteva manuscrise. Astfel directorul a văzut toate 
manuscrisele de poezie, m-a chemat, dezvinovăţindu-se 
cumva că cinci cărţi nu poate să pună în plan,  ci doar 
una. Am fost de acord. Şi el a înţeles corect. Astfel a 
fost editată cartea alcătuită din cinci cărţi, Ofranda 
omeniei. Sunt foarte bucuroasă că am găsit aşa un 
nume de frumos – Ofranda omeniei… Mulţi nici nu 
auziseră de cuvântul ofrandă… Dar marea tragedie e 
că această antologie a mea a apărut cu grafi e chirilică, 
în timp ce toată lumea căuta frenetic orice carte cu 
grafi e latină… Şi iar am fost marginalizată… Dar poate 
că ăsta era norocul şi astfel eu eram împinsă în lumea 
unde trebuia să muncesc… Apoi, după cenzura politică, 
cenzura economică m-a ţinut în parantezele ei… Odată 
am fost provocată de academicianul Mihai Cimpoi, să 
editez… Şi văzând că nu găsesc zecile de mii pe care le 
cereau editurile, fi ul îmi aminti că noi edităm de ani buni 
Revista „Micul Prinţ”, şi aveam drept editorial, hai să 
gândim cum să edităm şi cărţile mele… Şi în 2006 am 
editat nouă cărţi în trei volume, în culorile tricolorului, şi 
m-a costat o avere… Nu mai aveam de unde să adun aşa 
sume, şi mi-am zis că trebuie să editez singură. Or, prinsă 
în activităţile din Societatea Civilă, mi s-a părut viaţa o 
clipă. E adevărat, că eu mă ştiu mereu tânără, or, sunt 
tineri care la 20 de ani sunt foarte bătrâni, şi unii oameni 
chiar se nasc bătrâni, şi sunt oameni tineri indiferent de 
datele din paşaport – sunt tineri, care gândesc, activează, 
produc idei noi… Dar totuşi viaţa are o vârstă şi trebuie 
să vedem cu ea ce face, şi mi-am zis că trebuie să editez 
eu, adică să fi u editorul propriilor cărţi.

 În felul acesta am început să editez, căci şi 
după 2009 am văzut că Renata Verejanu tot nu este 
editată de stat… Tot acei, care erau editaţi şi pe timpul 
lui Bodiu, şi prin anii 80, întorceau tribuna şi erau 
deja cu alt partid,  mai roşu, mai verde… şi tot ei erau 
editaţi… şi Renata Verejanu rămânea…

M.S….în afara culorilor…
R.V.  …da, în afara culorilor decolorate… Şi 

poate că nu aş fi  editat atâtea cărţi eu personal, şi încă 
pe cont propriu, dacă în toată această perioadă lumea 
nu ştia de Renata Verejanu. Dar lumea mă cunoştea, 
chiar dacă nu mi se editau cărţile, 

M.S….cunoştea poetul Renata Verejanu…
R.V….Deoarece am fost, după cum ai zis şi Du-

mitale, foarte activă în societate: conduceam Cenaclul 
„Grai Matern” cu care organizam evenimente lunar, 
participam la Ziua Poeziei… (interviul în întregime 
în cartea „În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 
ediţia a II, 2015.

M. B.Saharneanu
(februarie 2013)

Interviuri pentru seri de duminică

Cred că în sângele maestrului Eugen Doga molecule-
le sunt îmbâcsite de muzică, la poeţi – cu metafore, 
şi se pare că la hoţi – e plin cu lăcomie, cu ură, cu 
dispreţ… Şi iată, că eu am avut marele noroc, de la o 
femeie simplă de la ţară şi de la cei şapte ani de acasă, 
să absorb, să adun în mine, în sufl etul meu, această 
mare dragoste de metaforă, de frumos şi… Cu toate 
că am venit în literatură prin facultatea de inginerie 
economică, această mare dragoste de poezie nu m-a 
părăsit niciodată. Şi eu făceam tot posibilul să am 
poezia cu mine, în mine, să trăiesc prin poezie… Dar 
timpurile erau vitrege, şi eu, rebela, de pe cele şapte 
dealuri pe care am păscut vaca până aproape în clasa 
a XI, eram prea credulă la acel timp… Or, omul care 
iubeşte frumosul, care trăieşte prin frumos, uneori 
nici nu ştie că la un pas de el este o mare prăpastie… 
şi e foarte uşor să fi i împins încolo, sau, prin credinţa 
ta, că toţi oamenii sunt foarte buni, poţi să fi i ademe-
nit pe marginea prăpastiei fără să-ţi dai seama… Şi 

doamne şi domni 
la o vârstă aproape 
de pensie au înce-
put să scrie… Şi 
cititorul mai puţin 
versat nu cunoaşte 
că un scriitor care 
are un stagiu de 
zeci de decenii are 
o activitate rodni-
că, şi alt autor abia 
ieri a fost băgat cu 
pile printre scri-
itori, pentru că e 
în partidul de la 
guvernare…

 Şi ziceam, 
venind în funcţia 
de director, dl Ion 
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 Cel de-al treilea proiect cu 
numele de Micul Prinț, după Revista 
”Micul Prinț” (pe care Daniel Verejanu o 
editează din 1992), și Festivalul-Concurs 
Internațional al Talentelor Lumii ”Micul 
Prinț” (proiectul Renatei Verejanu, 
lansat în 1993, prin care a promovat la 
nivel internațional peste 50 de mii de ti-
nere talente), iată și Balul ”Micul Prinț”, 
lansat în 2010, la Palatul Național. Reali-
zând doar aceste trei proiecte grandioa-
se, omul de cultură Renata Verejanu ar 
merita toate mulțumirile noastre și cele 
mai înalte distincții de stat. Poeta celor 
mai metaforice și moderne poeme, 
personalitatea ce oferă semenilor săi 
101 idei pe zi, are o lume aparte în care 

Balul ”Micului Prinț”

e o mare bucurie să nimerești, o lume ce 
oferă tinerii generații acele facultăți care 
nu le oferă nici o altă instituție. Cei care 
au marele noroc să se afl e în preajma 
poetei Renata Verejanu, omul de cultură 
unic, cunosc că pe parcursul unui sfert 
de veac liderul Societății Civile a creat 

în Moldova o rețea impresionantă de 
voluntari, déjà mai multe generații, și 
de ONG-uri libere și independente 
de nivel național și internațional, în 
diverse domenii: mass-media, editori-
ale, culturale, educaționale, de apărare 
a drepturilor copiilor, de pregătire a 
observatorilor și monitorizare a alege-
rilor de toate nivelurile, de promovare 
a dialogului intercultural, a activității 
UNESCO și a Consiliului Europei, 
creind în Moldova primele cluburi 
UNESCO și primele în lume Cluburi ale 
Consiliului Europei,  astfel schimbând 
mentalități și promovând zeci de mii de 
copii talentați, afl ați în difi cultate… 

 Vorbind despre cele peste 
o sută de proiecte, multe dintre ele 
desfășurate anual, s-ar părea că e vorba 
de structuri bine fi nanțate și cu colecti-
ve enorme de colaboratori remunerați, 
analiștii și cronicarii rămânând frumos 
surprinși, descoperind că toate le re-
alizează un Poet și o mână de tineri 

(elevi și studenți), fiecare 
din ei venind la organizație 
încântați de evenimentele cu 
care poeta Renata Verejanu 
a tapisat timpul dânsei și al 
nostru. 
 Conceput ca un pro-
gram de totalizare a muncii 
copiilor și tinerilor voluntari 
pe parcursul anului,  Balul 
Micului Prinț este un pro-
iect aparte, care continuă să 
promoveze tinerele talente 
descoperite și lansate prin in-
termediul celorlalte proiecte 
ale ONG-urilor din Rețeaua 
OMCT. În aceste timpuri 
vitrige, clarviziunea și intuiția 
perfectă a decis-o pe poeta 
Renata Verejanu să vină cu 
ediția a VI la cei mai frumoși 

și talentați copilași de pe Buiucani. Dl 
Valeriu Nemerenco, pretorul de Buiu-
cani, a acceptat din prima ideea unei 
colaborări a APL cu Societatea Civilă. 
Draga noastră Mama Tereza sau Ioana 
d”Arc, cum i se zice încă din 1988 (când 
a creat Cenaclul ”Grai Matern” cu care 
s-a afl at pe linia întâi a procesului de 
renaștere națională), Renata Verejanu 
a mers la mai multe școli pentru a 
selecta copii din clasa întâi. Unde s-au 
găsit profesori receptivi, ca doamnele 
de la Durlești sau de la Dante Alighieri, 
copiii aveau prioritate.
La Balul Micului Prinț, desfășurat în 

Sala de festivități a Preturii Buiucani, 
familia Verejanu a adăugat la cele 101 
cadouri ale Preturii încă 20 de cadouri 
și 200 de reviste, numărul proaspăt edi-
tat (în sumă de 5500 de lei), în speranța 
că și părinții vor investi în propriii lor 
copii, or, investițiile în copiii talentați – 
sunt cele mai de perspectivă investiții.  
 Balul Micului Prinț - acest 
proiect original al voluntarilor de 
la Organizația Mondială a Copiilor 
Talentați (unicul ONG de copii-vo-
luntari care are statut participativ la 
Consiliul Europei), e un scenariu de 
vis, o poveste cu câteva compartimen-
te foarte bine gândite, cu farmecul a 
mari artiști, în care apogeul e Lecția 
Deschisă: EU AM DREPTUL. Aceste 
Lecții Deschise ale poetei Renatei Ve-
rejanu și celor 101 copii sau perechi de 
”prinți și prințese” care nu au cunoscut 
niciodată o scenă - sunt unice în toată 
Europa. La această ediție în parteneriat 
cu Pretura Buiucani misterul eveni-
mentului a fost înțeles de părinți. Mai 
mulți dintre ei s-au apropiat la fi nele 
spectacolului de poetă, mulțumindu-i, 
pentru că i-a ademenit să fi e alături de 
copii, să se bucure pentru succesele 
și ochii lor senini. Dar oare aceasta 
merită ca un mare poet să-și jertfeas-
că timpul, care, precum zise odată 
scriitoarea – ”timpul de poet costă un 
million…”? – o întrebă un tată. Poeta 
concretiză: ”Da, o oră costă un milli-
on… de zâmbete de copii fericiți…” 
Și, să nu lase omul fără răspuns și fră-
mântat de gândul ce are totuși autorul 
proiectului din toată această ”afacere”, 
poeta Renata Verejanu îi yise acelui 
tătic: ”Presupunem că din cei 101 copii, 
și 101 mame, și 101 tați, și poate încă 
atâțea bunei și alte rude apropiate care 
au fost la spectacol, - doar o sută să 
savureze la sărbătoarea de Crăciun și 
de Revelion frumoasele amintiri de la 
Balul Micului Prinț… Și această ener-
gie pozitivă enormă a sute de sufl ete 
din sute de familii să vină spre poeta 

Renata Verejanu, și să o inspire la alte 
noi și noi proiecte… Oare acest lucru 
nu merită să mergi zi de zi și să rupi 
două perechi de ciuboțele, prin ploi 
și vânt, neremunerată… Merită, dacă 
unui singur copil, unei singure familii 
îi poți dărui bucurie… Merită, în timp 
ce Puterea Divină îmi dă atâtea idei… 
Merită să fi m oameni….”
 La Balul Micului Prinț au 
participat din toată Moldova laureații 
Festivalului-Concurs Internațional al 
Talentelor Lumii ”Micul Prinț”, unii 
deja mari artiși și compozitori, pre-
cum și artiști renumiți, prietenii Mi-

cului Prinț: Anatol Mârzenco, Vitalie 
Dani, Costi Burlacu și Corina Țepeș, 
Laurențiu Popescu, Ludmila Rotaru, 
El Radu, Dimitriana Chircu, Romina 
Staver, Radu Solovei, Patricia Tanasov, 
Alexei Cicalchin, Madalina Bargar… 
Prezentatorii Balului Micului Prinț: 
Alexandra Hanganu (Cahul) și Daniel 
Verejanu, coordonatorul proiectului. 
Pretura Buiucani, pretor Valeriu Ne-
merenco, a oferit o recepție.

Radu Codreanu,
Secretar General OMCT



7Copiii Europei, 2013

E-mail:ceclubs@yahoo.com

Colegiul de Redacţie 
al Ziarului Copiii Europei 
au fost aleşi:

Daniel Verejanu - Redactor 
şef,
Victor Rusu, 
redactor şef adjunct,
Malvina Marfi n, 
secretar general
Membrii Colegiului:
Patricia Tanasov, 
reporter pentru Chişinău,
Alina Osipov, reporter pentru 
Căuşeni,
Denisa Lepădatu, 
reporter pentru jud.Galaţi,
Tamara Dragovici, Skopje, 
reporter pentru Macedonia,
Ana Maria Gîbu, reporter 
pentru jud.Botoşani
Mădălina Pripa, reporter 
pentru Drochia, Moldova
Stan Gabriela-Elena, reporter 
pentru Bucureşti,
Maria Alexandrina Ouş, 
reporter pentru Bălţi,
Valeria Antoniuc, reporter 
pentru Mihălăşeni, Ocniţa, 
Guzun Rusanda, reporter 
pentru Liceul „Orizont”,
Cătălina Răilean, reporter 
pentru Cricova, Moldova

Avem obiceiuri atat de adanc inra-
dacinate in modul de viata incat nici nu 
realizam cat de mult dauneaza sanatatii.

Fie ca sunt obiceiuri ce trec neobser-
vate in rutina noastra zilnica, fi e ca sunt 
valori preconcepute impuse de societate, 
neatentia acordata la timp acestor greseli 
de sanatate pot avea repercusiuni serioase 
pe termen lung.

Iata sapte greseli pe care majori-
tatea oamenilor nici nu realizeaza ca 
le fac. Acorda-le atentia cuvenita si vei 
vedea cum viata ti se va schimba in bine!

1. Nu bei sufi cienta apa
Auzim mereu cat de bine este sa bei 

apa, dar cati dintre noi consuma sufi cienta 
in fi ecare zi?

Pe langa faptul ca este o sursa vitala 
pentru toate fi intele, un consum adecvat 
de apa furnizeaza energie sufi cienta mus-
chilor, confera vitalitate pielii si ajuta la 
pierderea in greutate (mai bine apa decat 
bauturi bogate in calorii!). Iti curata rin-
ichii si contribuie la o digestie mai buna.

In general, apa ne face sa ne simtim 
mai revigorati si mai energici, asa ca bea 
cat mai multa! Citeste un articol complet 
despre apa aici: Apa, misterul vietii

2. Ai muschii permanent incor-
dati

Nu este usor sa-ti dai seama ca anxi-
etatea se aduna sub forma de tensiune la 
nivelul muschilor. Stresul ne face sa stam 
inc ordati si deseori continuam sa rama-
nem tensionati cateva ore in sir, ceea ce 
duce cu timpul la dureri de spate, migrene 
cauzate de tensiune sau chiar la afectiuni 
mai grave.

Fa-ti timp pe parcursul zilei pentru 
a-ti relaxa corpul si a elibera toata incor-
darea acumulata. Simpla rasucire a capului 
si scuturarea umerilor sunt exercitii simple 
care pot fi  facute oriunde. Citeste in artivol 
despre cateva miscari pe care le poti face 
in timpul zilei pentru a te detensiona : 4 
pozitii de yoga pentru a-ti corecta postura 
daca lucrezi pe scaun toata ziua

3. Mananci mai multa carne de-
cat legume

Consumul de carne a crescut foarte 
mult. In ziua de azi un meniu obisnuit este 
alcatuit dintr-o portie mare de friptura si 
cateva legume ca garnitura.

Carnea este un aliment acid, iar 
pentru a neutraliza ph-ul din corp trebuie 
sa consumam portii cel putin egale de 
alimente alcaline, precum fructe si legume.

In loc sa plasati carnea in centrul 
felurilor de mancare, mai bine folositi-o 
pe post de garnitura sau ca o completare la 
meniu. Sau, si mai bine, pregatiti cel putin 
o data pe saptamana feluri de mancare 
fara carne.

4. Stai cocosat
Cei care lucreaza la birou sau la cal-

culator toata ziua stiu cat e de greu sa nu 

7 greseli pe care le faci in detrimentul 
sanatatii fara sa-ti dai seama

stai cocosat. Cu toate acestea, este timpul 
sa fi i mai atent la postura ta si sa faci o 
schimbare in bine!

O postura incorecta duce la o multitu-
dine de probleme si afectiuni ale spatelui 
si coloanei vertebrale, precum si la dureri 
gastrointestinale, dureri de cap si de maxi-
lare, o circulatie proasta si disfunctii ale 
plamanilor.

Pe langa toate acestea, se acumuleaza 
si tensiune la nivelul muschilor, din cauza 
faptului ca un spate cocosat va tine mus-
chii incordati pentru mentinerea pozitiei.

Este nevoie de un efort constient pen-
tru corectarea posturii la inceput, ceea ce 
poate fi  obositor, dar merita pentru benefi -
ciile de sanatate castigate pe termen lung.

5. Te culci prea tarziu
Desi unii spun ca zicala “fi ecare ora 

dormita inainte de apus este egala cu doua 
dormite dupa” este doar un mit, exista ceva 
adevar in ea. Daca te culci dupa miezul 
noptii pierzi ore valoroase de somn odihni-
tor si non-rem.

Incearca sa-ti modifi ci programul de 
somn si sa te trezesti mai devreme, pentru 
a nu pierde ore importante de somn.

6. Uiti sa respiri
Cand suntem suparati, nervosi sau 

stresati uitam sa folosim mecanismul cel 
mai efi cient si puternic al propriului nostru 
corp: respiratia. Prin exercitii controlate de 
respiratie, ne putem incetini bataile inimii, 
calma nervii si limpezi mintea.

Oxigenul intareste tot ce se afl a in 
corp, astfel incat prin inspirarea unei 
cantitati mai mari de oxigen putem insufl a 
mai multa vitalitate nu numai organelor si 
muschilor, ci si creierului, care ne contro-
leaza emotiile si toate aspectele psihicului.

Cand te mai simti coplesit, epuizat 
sau stresat, incearca niste exercitii de 
respiratie. Citeste aici despre cum poti 
invatat sa respiri corect din diafragma 
: Aerul, importanta respiratiei pe nas, din 
diafragma si ionii negativi

7. Nu zambesti sufi cient de des
Oamenii fericiti par sa traiasca mai 

mult, iar longevitatea lor e justifi cata! 
Cand zambim, creierul elibereaza endor-
fi ne care neutralizeaza stresul si acest lucru 
ne face sa ne simtim mai relaxati.

Insa partea cea mai buna a zambetului 
este ca “se ia”. Cand zambim, impartasim 
bucurie, intarim increderea si construim 
relatii cu cei din jur.

Asa ca incearca sa gasesti un motiv 
de fericire chiar si in perio adele difi cile. 
Si nu uita sa zambesti.

Sursa utilizata:
h t t p : / / w w w. m i n d b o d y g r e e n .

com/0-16895/7-health-mistakes-you-
dont-realize-youre-making-throughout-
the-day.html – greseli

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

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

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

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

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

Lecţiile Renatei Verejanu 
te ajută să fi i fericit

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

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

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

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

10. Oferă lumii bunătate – și 
vei primi în schimb fericire.
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OPERE ALESE – o frumoasa continuitate…

OPERE ALESE de Renata Verejanu 
PPoeta v  ofer  un autograf i primele volume de OPERE ALESE… 

Informa ii la tel. 022 226675 sau 068582011 

Toată viaţa sa, şi mai ales de la 
crearea Cenaclului Grai Matern 
(1988, o mişcare cultural-social-
politică, care a fost pe linia întâi a 
procesului de democratizare şi a 
renaşterii naţionale), poeta Renata 
Verejanu lansează an de an noi şi 
noi proiecte (în sens de evenimente 
culturale, educaţionale, editoriale, 
mass-media etc.), tapisând timpul în 
care trăieşte, de fapt – timpul nostrum, 
cu evenimente multidimensionale 
originale. În această pagină dorim să 
evidenţiem doar evenimentele literar-
editoriale, lăsând celelalte peste o sută 
de proiecte pentru o analiză mai amplă, 
de mai târziu.

În 2006 lansează propria colecţie 
editorială  - Colecţia “Ofranda 
Omeniei”, după titlul antologiei 
reţinute zece ani, până-n 1989, colecţie 
în care editează nouă cărţi în trei 
volume (în culorile tricolorului):

a Munci, a Iubi, a Trăi,
Vânzătorul vârstelor,
Stema destinului,
cărţi cu care, în toamna aceluiaşi 

an, este invitată de către Comisia 
Naţională UNESCO pentru România 
să participle la Târgul Internaţional 
“Gaudeamus”, la Bucureşti, 

În 2007-2008 desfăşoară adevărate 
sărbători ale Poeziei prin mai multe 
licee din capitală:

În 2007 participă pentru prima 
dată la Salonul Internaţional de Carte 
de la BNM, şi primeşte premiu pentru 

cele nouă cărţi din Colecţia “Ofranda 
omeniei” , din mâna noului primar, 
proaspăt ales (Dorin Chirtoacă).

2009 decide să ia şi locul editorului 
propriilor cărţi şi lansează o nouă 
colecţie:

În lumea Renatei Verejanu, 
Interviuri

În lumea Renatei Verejanu, 
Maxime şi cugetări,

În lumea Renatei Verejanu, 
Societatea Civilă,

primele două obţinând premii ale 
Salonului Internaţional de Carte de la 
BNM.

E prima la lansarea Colecţiei 101 
poeme de Renata Verejanu, cartea 
este lansată 

la 9 noiembrie 2009, la Centrul 
Naţional Militar, Bucureşti. O lansare 
deosebită. Editorul vindea cartea RV 
cu 50 de lei româneşti (peste 12 euro 
cărţulia), doar că nici un autor nu a 
primit onorariu.

În 2010 vine cu mai multe proiecte 
editoriale: 

Inventarierea simțurilor”, poeme, 
ed. OMCT; „Drum spre adevăr”, poeme, 
ed. OMCT; „Oameni dragi”, poeme, 
ed. OMCT; „Fără erou însemnat”, 
poeme, ed. OMCT; ”101 poeme” 
de Renata Verejanu, ed.Biodova, 
București; 101 poeme” de Renata 
Verejanu, ed.Biodova, București, ediția 
a II; „Acest timp al iubirii”, poeme de 
dragoste, ed. OMCT; ”Eu am dreptul”, 
poeme pentru copii, ed.OMCT.

Obţine un premiu cu volumul 
Acest timp al iubirii…

Î n  2 0 1 1  i n u n d ă  S a l o n u l 
Internaţional de Carte de la BNM cu 
mai multe cărţi noi.

În 2012 e protagonista Conferinţei 
Ştiinţifice “Poeta Renata Verejanu 
promotoarea valorilor naţionale în 
rîndul tinerei generaţii”  desfăşurată 
de Institutul dr Filologie al Academiei 
de Ştiinţe din Moldova. Un eveniment 
literar-cultural-ştiinţific unic, ce va 
provoca şi alţi colegi de breaslă să-şi 
dorească organizarea unor Conferinţe 
ştiinţifi ce cu prilejul zilelor de naştere. 

În acelaşi an mai lansează un 
număr impunător de proiecte literal-
editoriale: printre care antologia 
“Eu am ştiut să fac din viaţa mea o 
sărbătoare”, lansată chiar la Conferinţa 
ştiinţifi că de la Academie, volum care 
în acelaşi an a obţinut premiul la 
Salonului Internaţional de Carte de la 
BNM. Alte volume: 

”Soarele pătrat”, baladă pentru 
copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, 
ediția a II, ”Dreptul de mamă”, omagiu 
mamei și copilului, ed.OMCT  ”La o 
margine de ieri”, poeme, ed.OMCT  ”На 
ненависть только себя не потрачу”, 
poeme traduse în l.rusă, ”Cenaclul 
Grai Matern”, ed.OMCT, ”Chișinău-
București, București-Chișinău”, poeme, 
ed.OMCT,  ”Opinii, despre un secol 
mizerabil și politicienii săi”, (eseuri), 
ed.OMCT, “Generația dintre secole” 
(portret/profi l), OMCT. “In the world 

of Renata Verejanu, Interviews”,Ch., 
OMCT,  “In the world of Renata 
Verejanu, Savings and Th inkings”, Ch., 
OMCT, ”Eu am știut să fac din viața 
mea o sărbătoare” (opera poetică), 
440 pagini, ed.OMCT,   “Geniul 
invizibil al literaturii basarabene” 
(refl ecții critice, opinii, cugetări despre 
creația poetei Renata Verejanu), 
maretiale de la Conferința științifi că 
dedicată poetei la ziua de naștere), 
alcătuitor Dan Verejanu). Ch.OMCT. 
(Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, 
P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, 
I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, 
I.Stavschi, V.Ladaniuc, G.Călin, 
N.Dabija etc.), Ch.OMCT. ediția a 
II,   “Provocați-mă...să devin genială”, 
(poeme),  ed.OMCT, “Metafora 
nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, 
ed.OMCT,  ”Metafora nemuririi”(Anul 
1991), poeme inedite, ed.OMCT, ediția 
a II.

În  2013  ne  va  buc ura  de 
Biobibliografia “Poetul metaforei 
în fl ăcări - Renata Verejanu”  şi cu 
antologia Ofranda omeniei, care 
a  trecut  Prutul, şi a fost editată în 
prestigioasa Colecţie Opera omnia, la 
ed.TipoMoldova, Iaşi,

Din 2014   e  protagonista : 
“Festivalul Internaţional de Poezie 
– Renata Verejanu” un festival unic 
în spaţiul românesc, cu etapele sale 
locale, municipale, regionale, naţionale 
şi internaţionale… un festival care nu 
se desfăşoară 1-2 zile, ci jumătate de 
an, incontinuu, şi care dispune de cinci 
secţiuni, şi la fi ecare ediţie este editată 
Antologia învingătorilor…

S I M P O Z I O N - u l  “ R e n a t a 
Verejanu – poet de anvergură 
europeană”, 

În 2015 lansează câteva proiecte 
noi: Plâng fl ăcările-n mine şi Iubesc, 
poeme inedite nepublicate până în 
prezent… 

Însă cei deprinşi că Renata Verejanu 
e cu un pas înintea timpului, aşteptau 
ceva deosebit de frumos… Şi poeta 
porneşte un proiect pe durata viaţii 
însăşi: editarea de OPERE ALESE… 
Porni de la gândul unei colecţii de 
opere alese în trei volume, însă până să 
apară primul volum, deja avea pregătite 
materiale pentru şase volume. Primul 
volum a fost editat într-o săptămână, 
ca o provocare, în ajun de Sf.Paşti. Apoi 
în fi ecare lună următoare scriitorul şi 
editorul Renata Verejanu edita câte 
un volum pentru a veni cu cinci titluri 
la Sărbătoarea LIMBA NOASTRĂ 
ROMÂNĂ.  

Deci, peste 40 titluri de cărţi de 
poezie, eseuri, pledoarii, portrete, opi-
nii, maxime și cugetări, dramaturgie, 
nuvele, romane… premii la Saloane 
Internaţionale de Carte, protagonistă 
la conferinţe știinţifi ce, simpozioane, 
festival de poezie ce-i  poartă numele,  
și, prin consecvenţă și continuitate … 
OPERE ALESE…  

Cu Doamne ajută, Distinsă 
Doamnă…

Lilia MANOLE


