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La ziua de naştere a Revistei Micul Print,

Iată că s-au rotungit două dece-
nii de la fondarea şi apariţia primului 
număr al Revistei “Micul Prinţ”,  cea 
mai originală şi cea mai frumoasă 
revistă de cultură română, publicaţie 
pentru copii, editată şi gestionată de 
copii, publicaţie cu statut de ONG. 
Revista ”Micul Prinţ”, cu o concep-
ţiue totalmente nouă faţă de ce se 
publicase până atunci în R.Moldova: 
prima revistă de cultură română pen-
tru copii,  Colegiul de Redacţie con-
stituindu-se din copii talentaţi din 
diferite ţări.

Revista “Micul Prinţ” este mai 
mult decât o publicaţie a copiilor ta-

Două decenii împreună  
cu Revista “Micul Prinţ”

lentaţi, decât o publicaţie a unei ţări 
– este o atitudine faţă de neam şi pa-
trimoniul cultural, patrimoniul spiri-
tual, faţă de trecut şi viitor. Revista 
“Micul Prinţ” este un mare act de 
curaj civic, este un exemplu de bune 
practice în munca de voluntariat, 
este muntele enorm de nopţi nedor-
mite pentru a căuta surse financiare 
şi a edita o frumoasă revistă an de 
an, deja 20 de ani! Revista “Micul 
Prinţ” e în aşteptarea unei minuni – 
să fie descoperită de guvern, de care-
va ministru sau finanţator cu suflet. 
Revista “Micul Prinţ” rămâne a fi o 
veritabilă şcoală de journalism pen-
tru elevi. Revista “Micul Prinţ” este 
terenul propice  pentru aţi crea prie-
teni din întreaga lume. Revista “Mi-
cul Prinţ” este marea ta bucurie a cli-
pei în care ţi-ai găsit poezia, desenul 
sau chipul în paginile ei.  Cea mai 
frumoasă şi profesionistă publicaţie 

în paginile cărei se poate publica 
oricare copil, indiferent de religie şi 
naţionalitate, indiferent din ce pătu-
ră socială provine, ce limbă vorbeş-
te… şi au prioritate mai ales copiii 
talentaţi aflaţi în dificultate. „Dacă 
nu voi zâmbi eu, cine poate zâmbi 
în locul meu…” – a întrebat odată 
un cititor al revistei noastre. Sute de 
copii şi mii de părinţi s-au bucurat, 
fiind lansaţi în paginile acestei pu-
blicaţii de prestigiu. Revista “Micul 
Prinţ” a obţinut premiul Salonului 
Internaţional de Carte, desfăşurat la 
Biblioteca Naţională a Moldovei. Pe 
parcursul a 20 de ani Colegiul de Re-
dacţie a dăruit zeci de mii de exem-
plare pentru bibliotecile şcolilor din 
diferite localităţi, elevilor care nu au 
posibilitatea să se aboneze sau să-şi 
procure o revistă.

Revista “Micul Prinţ” este uni-
ca revistă în Europa pentru copii, 
editată de copii, gestionată de copii 
şi care nu are nici “un stăpân” ci 
aparţine tuturor copiilor. 

Revista “Micul Prinţ” este dem-
nitatea ta. Nu uita, Micul Prinţ aduce 
noroc.

Dan Verejanu
Dan Verejanu, preşedintele-fon-

dator şi primul redactor şef al Revis-
tei “Micul Prinţ”, va dezvălui nume-
le noului Redactor şef, care va fi în-
coronat la Balul Micului Prinţ 2012, 
chiar pe scena Palatului Naţional, în 
prezenţa a mii de spectatori. Redac-
tor şef, la această unică în felul său 
publicaţie cu statut de ONG, poate 
deveni orice persoană, indiferent de 
naţionalitate, religie, culoarea pielii, 

Redactor şef la Micul Prinţ
care are vârsta cuprinsă între 10-18 
ani, şi are capacităţi deosebite de 
manager, dragoste de a munci în ca-
litate de voluntar, abilităţi de a con-
duce o echită de adolescenţii, verti-
calitate morală şi demnitate de om. 
Mai pe scurt, să fie un prinţ şi nu un 
cerşetor. Un adolescent/tânăr care 
doreşte să-şi creeze un frumos destin 
(un CV, o biografie), contribuind la 
aceasta de la o vârstă fragedă. Să fie 
trăitor al mun.Chişinău, unde îşi are 
sediul Revista “Micul Prinţ”, deşi 
va conduce un Colegiu de Redacţie 
constituit din adolescenţi din diferite 
ţări. O bună cunoaştere a limbii ro-
mâne, a altor limbi şi a calculatoru-
lui reprezintă un bal în plus. Nu ezita 
şi tu să-ţi înaintezi candidatura.

Într-un ceas bun. Cu doamne ajută. 
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Zăpada  
se retrage-n vise
Uite cum zăpada se retrage
Şi lasă buzele-mi fierbinţi -
Şi tu îmi frângi privirile atente
De parcă-ai scoate 

bolţile din minţi...

Un ger cumplit cum n-a trecut 
prin ţară

De când eram copilă... 
la primul sărut... –

Dar nu-mi îngheaţă 
nici o picătură

A vorbelor pe care 
o iarnă le ascult...

Şi urme clare, 
urme multe pe zăpadă

Aleargă către tine, 
şi cum să le opresc, 

Când inima e gata şi să ardă
În flăcările gerului dumnezeiesc...

Uite, azi seara gerul a cedat...
Ştiu, tu m-ai iubit cu adevărat...

Colind de la mama
Ninge cu lumină caldă
O zăpadă dulce, albă
Şi sărutul ei cuminte
Nu trădează şi nu minte…
Ninge iar pe ochii tăi -
Ce frumos ninge iubirea:
Un decembrie senin
Fulguieşte lin uimirea…

Ninge, doamne, ninge iar
Şoapta mamei peste casă,
Ninge dorul ei amar -
O ninsoare prea frumoasă…
Ninge dulcele ei glas
Peste veacuri a rămas:
Un colind pentru nepoţi
De la mama pentru toţi…

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

Mica mea bucurie
Hai, râzi! Copil cu sufletul de ape,
Râzi! De fructul izbânzii 

aşa de aproape,
Zilele vin cu buzele de lapte
Pe cerul memoriei să se arate.

Râzi! Mica mea bucurie, ca o vioară
Râzi! Sărutat pe frunte, odinioară
Când treci prin casa guvernamentală
Şi scaunele toate se răscoală.

Râzi! Să se multiplice 
 în fuga mea umbra

Şi să ies din ţinutul tristeţii,
Dansând cu ultimele ştiri rumba.
Scuturând de pe slove scaieţii.

Râzi! Drumul meu, grabnic dus
Şi în răsărit, şi în apus.
Râzi! Să nu încerce omul obtuz
Să-i umble vieţii prin auz.

Poeme din cartea Eu am ştiut să fac 
din viaţa mea o sărbătoare”, lansată la 
Conferinţa ştiinţifică de la AŞM.

Criterii
Tu eşti ecoul gândurilor mele
Al nebuniei dulce înţeles...
Hai, spune, după ce criterii
Stăpânul umbrei mele te-am ales?..

Hai, spune, din tăcerea ta enormă,
În care toţi chinezii nu încap 
Şi vântul îşi ia propria ta formă
De jos până la cap.

Tu eşti ecoul gândurilor mele:
A celora pe care nu le-am spus...
Am surâs gândiri cât frunză şi stele:
Surâde-acum în faţa mea Isus...
 

35 de ani de muncõ de creatie,
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Eu votez pentru 
viitorul fiului meu
Eu am să las toate treburile, cele 
foarte dragi sufletului meu: de 
a scrie un poem, de a redacta o 
nouă carte, de a coace plăcinte, 
de a gândi un proiect genial… 
dar şi cele pe care trebuie să le 
duc la capăt, în calitatea mea de 
promotor al drepturilor omului, 
pentru ca în ţara mea să nu se 
înmulţească escrocii, hoţii, să nu 
se extindă caracatiţa corupţiei 
peste toate inimile îndrăgostite, – 
şi voi merge să votez.

Voi vota un om pe care îl cunosc, 
îl cunosc după fapte. Dar şi 
el cunoaşte scriitorii. Am stat 
de vorbă de câteva ori. Cred 
că merită să fie votat. Şi dacă 
cineva crede că partidele trebuie 
să cheltuie milioane şi milioane 
pentru a se face vizibile, pentru 
ca lumea să dorească să voteze 
cutare sau cutare partid, vă spun 
dragii mei, că partidele greşesc. 
Dacă ai o părere bună despre un 
om – nu o schimbi peste noapte.

Adevăr vă spun.

O mamă

Micul Print şi UNESCO,
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La 22 octombrie 2012, Insti-
tutul de Filologie al AŞM a orga-
nizat conferinţa ştiinţifică „Poeta 
Renata Verejanu, promotoarea 
valorilor naţionale în cultura şi în 
procesul educaţional al tinerei ge-
neraţii”, cu prilejul zilei de naşte-
re a poetei.

Evenimentul a fost deschis de 
către dr. hab. Vasile Bahnaru, di-

Conferinta ştiintificã la AŞM, ,

Conferinţa omagială dedicată poetei Renata Verejanu

rectorul Institutului de Filologie al 
AŞM, ce a menţionat că tema dis-
cuţiei va fi creaţia poetică şi activi-
tatea prodigioasă a Renatei Vere-
janu, aducându-i omagii şi sincere 
felicitări cu ocazia aniversară. În 
context, i-a urat o viaţă eterna, ca-
racteristică fiecărui poet.

„Renata Verejanu este o su-
fletistă nu numai în poezie, ci şi în 

toate acţiunile ei culturale deose-
bite, în special, pe cele care le face 
pentru promovarea copiilor ta-
lentaţi”, a menţionat acad. Mihai 
Cimpoi, în comunicarea „Cardio-
grama lirică a Renatei Verejanu”, 
ce a prezentat-o în continuarea 
conferinţei omagiale. Academicia-
nul Mihai Cimpoi a caracterizat-o 
pe poetă ca o luptătoare, stăpână 
pe propriile convingeri, ce scrie 
despre tot ce e firesc şi „nu se îm-
pacă cu tot ce dezechilibrează su-
fletul şi îl provoacă la momente de 
sfâşiere lăuntrică şi de durere şi 
supărare”. Domnia sa i-a dorit să-
nătate, noi succese în realizarea a 
noi opere ce va bucura cititorul.

O altă comunicare „Lirica fe-
minină din perspectiva actuală”, 
a fost susţinută de către dr. hab. 
AlionaGrati, în care a remarcat la-
tura feminină din poezia poetei în 
comparaţie cu misoginismul mas-
culin. A exemplificat cu opere şi 
citate ale unor filosofi de renume, 
precum Kant. În finalul comuni-
cării a adus cuvinte calde şi urări 
de bine, împărtăşind aceeaşi soli-
daritate feminină în scrieri.

Poezia Renatei Verejanu a fost 
trecută în revistă de către Tudor 
Paladi, în comunicarea „Ofranda 
celestă a poeziei sau magia revela-
ţiei”. Dumnealui a comparat ope-

ra poetei cu operele altor scriitori, 
relevând motivele sufletiste ce-i 
încununează creaţia.

În cadrul evenimentului a 
fost lansată cărtea omagiatei „Eu 
am ştiut să fac din viaţa mea o săr-
bătoare”, fiind prezentată de dr. 
Nina Corcinschi.

Zinaida Marin, 
Centrul Media al AŞM
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Cenaclul Grai Matern

Metafora ei este ecou. Ecourile pe 
care le reverberează Renata Vereja-
nu în lumea largă au forţă. Trec prin 
ferestrele închise. Deschid casele fe-
recate. Casele gândurilor ferecate. 
Renata Verejanu spune, deschis, 
răspicat, cu iubire, cu fervoare. Rit-
mul ei poetic devine maiestuos de 
multe ori. Fanfarele ei trec pe stra-
da mare vălurind cu alămurile lor 
regimul diurn, regimul nocturn, ini-
ma. Inima păstrează un loc central 
în poezia iubită de Renata Verejanu. 
Inima ei pulsează. Inima ei transmi-
te lumii întregi mesajul ei de iubire. 
Inima ei spune tuturor adevărul. 
Poate că adevărul ei doare. Poate 
că pe unii îi sperie. Poate că-i chiar 
îngrozeşte pe unii. Ei şi? Renata Ve-
rejanu vorbeşte oamenilor despre 
frumuseţea inimii. Renata Verejanu 
vorbeşte lumii întregi despre fru-
museţea iubirii. Renata Verejanu 
vorbeşte tuturor cu o voce curată, 
limpede, puternică. În poematica 
ei, Renata Verejanu aruncă soarele 
în fântănă pentru ca mai apoi, sor-
bind apa, oamenii să cunoască Ma-
gia. Renata Verejanu vorbeşte prin 
metaforele ei acvatice despre Spe-
ranţă. Ea cultiva Magia Speranţei 
pretutindeni pentru ca cei care tre-
băluiesc în penumbră să fie puşi în 
lumină. Magia Speranţei ne prinde 
pe negândite în văluririle ei aducân-
du-ne mai aproape de adevăr. Rena-
ta Verejanu ştie că adevărul doare. 
Renata Verejanu ştie că adevărul e 
incomod de multe ori. Renata Ve-
rejanu ştie că adevărul arde răul. 
Renata Verejanu ştie că adevărul 
e antidot la nelume, la neiubire, la 
nelumină. Dar ce e nelumea? Dar 
ce e neiubirea? Dar ce este nelu-

Magiasoarelui din fântână 
sau despre Magia Speranţei

(scurteseudespreRenataVerejanu)

RenataVerejanueste o poetă a Magiei. Renata Verejanu este o poetă 
a Speranţei. 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.

mina? Magia Speranţei face să ne 
clocotească sângele în vine. Magia 
Speranţei ne apără de rău. Magia 
Speranţei pare să fie şansa noastră 
de a fiinţa înspre lumină. Acolo ne 
duce Renata Verejanu, către lumi-
nă. Soarele pe care Renata Vereja-
nu îl aruncă în fântână e mai mult 
decât metaforă. E un semn. E un 
semn al unei poematici de forţă. E 
un semn viguros. Pentru că Renata 
Verejanu nu umblă cu jumătătţi de 
măsură. Pentru că Renata Verejanu 
nu face nici un fel de compromis. 
Ea glăsuieşte în inima magiei. Ea 
spune în inima magiei. Ea luptă în 
inima magiei. Renata Verejanu este 
o luptătoare adevărată. Iar poezia 
ei este strigăt, este dangăt de clopot, 
este larmă de iubire. Renata Vereja-
nu aruncă soarele în fântână semn 
că noi oamenii trebuie să avem cu-
raj. Căci lipsirea de curaj ne face 
nevolnici. Căci lipsirea de curaj ne 
trânteşte în genunchi. Şi atunci? Ce 
ne-ar mai rămâne? Dar nu. Vom 
citi poezia aceasta îmbărbătându-
ne. Vom inspira această poezie. Iar 
această poezie va fi mereu inima 
noastră. Renata Verejanu este o po-

etă a Magiei. Renata Verejanu este o 
poetă a Speranţei. Renata Verejanu 
este o poetă a Inimei. O poetă care 
ştie să lupte pentru adevăr. O poetă 
adevărată, neînfricată care dă me-
taforei un suflu nou, proaspăt, pu-
ternic, plin de speranţă.

Ovidiu Bufnilă, 
scriitor,

membru al Uniunii Scriitorilor 
din România
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Scriitorii Moldovei
La Mulţi Ani! 

Celor mai dragi 
prieteni  

ai Micului Prinţ: 
la 70 de ani, 
la 65 de ani, 

la 60 de ani…
         La Mulţi Ani! 

acad. Mihai Cimpoi, 
Anei Blandiana, 

lui Gheorghe Ciocoi, 
Victor Prohin,  

Mihai Morăraş, 
Renatei Verejanu, 

Arcadie Suceveanu şi 
celorlalţi prieteni ai 

Micului Prinţ 
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Proiecte
Cenaclul “Grai Matern” 

proiect de căpătâi
La “ŞEDINŢELE” Cenaclului “Grai Matern” se 

înaintau cele mai importante cerinţe ale democraţiei: 
dreptul la libera exprimare, alegeri libere şi corecte, 
cunoaşterea istoriei neamului, precum şi lansări de 
cărţi noi editate etc.etc.etc.

Cenaclul “Grai Matern” a organizat primul 
spectacol dedicat poetului Dumitru Matcovschi, 
care în acele zile se zbătea între viaţă şi moarte, 
spectacol la care au cântat Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici, şi spectatorii toţi în picioare s-au rugat 
de sănătatea poetului; primul spectacol în Moldova 
dedicat Mariei Cibotari (aniversării de 80 de ani), 
mai apoi, peste ani, se trezise şi ministerul culturii; 
primul spectacol dedicat lui Gheorghe Malarciuc şi 
Vlad Ioviţă, cineaşti; primul spectacol dedicat unui 
artist plastic – Aniversarea de 70 de ani a lui Glebus 
Sainciuc, la care poeta Renata Verejanu a oferit şi o 
recepţie – o mămăligă mare, frumoasă şi gustoasă şi 
vin de casă…

Cenaclul “Grai Matern” l-a înaintat pe scriitorul 
Mihai Cimpoi…şi i-a garantat biruinţa în calitate de 
deputat în parlamentul urss. 

Dovadă că Cenaclul “Grai Matern” este o 
legendă, o părticică foarte vie din istoria plaiului 
moldav, – e şi faptul că profesorii de la Universitatea 
de Stat din Moldova au decis să schimbe numele 
Cenaclului “Eminescu” de la USM cu numele de 
Cenaclul “Grai Matern”, invitându-l pe acad. Mihai 
Cimpoi la acel eveniment. Noi, autorii proiectului 
şi fondatorii am aflat despre acest eveniment din 
Internet şi le-am sugerat profesorilor de la USM 
să lase cenaclului de la Universitate numele de 
Eminescu, mai ales că Cenaclul “Grai Matern” îşi 
are stăpân, şi că a stat la temelia celor peste 40 de 
ONG-uri pe care le-a creat apoi şi le conduce poeta 
Renata Verejanu.

Să vă relaxaţi sufleteşte şi să vă îmbogăţiţi 
spiritual, Cenaclul “Grai Matern” desfăşoară lunar 
la Biblioteca „Transilvania”, prin PAS – Proiectul 
„Alternativa Societăţii” minunatele „ÎNTÂLNIRI de 
ELITĂ”.                                             

Dan V., martor ocular

P.S. Familia Verejanu, mama şi fiul, o familie 
de voluntari, pe parcursul a două decenii, 
promovează activitatea şi politicile  
Consiliului Europei.
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poetul, marele regizor
Da, ştiu că sunt un poet mare, talentat, poate 

chiar genial… Dar uite ca stiu ca si alta lume e ta-
lentata, şi o văd ca o lume talentată, şi-i promovez 
ca pe tinere talente… Şi poate din motivul că ştiu 

să-i stimez, nu să-i jelesc, şi vine lumea la mine… 
Stau şi admir sala Palatului Naţional arhipli-
nă de la Balul Micului Prinţ, cum stă în pi-
cioare şi aplaudă, şi simp cum lacrimile sunt 
gata să dea năvală, şi mă retrag după culise… 
Doamne Dumnezeule…cine e regizorul care a regi-

zat acest nemaipomenit spectacol… E un mare regi-
zor… ne spune un bărbat important, fost spectator 
la Palatul Naţional… Îi spun că cea mai mare regie 
– e să nu faci nici o regie… Să-ţi cunoşti la perfecţie 
meseria… Marele regizor e în sufletul celora care 
iubesc oamenii…

Eu am dreptul
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Microfonul liber

Am avut o mare plăcere să 
scriu muzică pe versuri de Renata 
Verejanu.

Versurile Renatei Verejanu 
sunt foarte enigmatice şi te lasă să 
pluteşti în lumea imaginaţiei. Ma-
joritatea ideilor Dumneaei sunt 
metaforice şi pentru a pătrunde în 
esenţa lor şi a le înţelege, e nevoie 
de o concentraţie şi meditaţie mai 
profundă, de o pregătire chiar.

Prima lucrare a Renatei Ve-
rejanu, pe care eu am aşternut-o 
pe note, a fost “Cântec”. Cred că, 
însăşi sufletul poeziei mi-a insuflat 
muzica. Pot să mărturisesc că me-
lodia nu a venit deodată. Am avut 
câteva variante din care nu puteam 
alege. Iniţial doream să fie ceva 
uşurel, ritmic, dar până la urmă, 
am înţeles că metafora Renatei Ve-
rejanu dictează singură ce vrea! 

Această piesă, “Cântec”, a 

Geniu invizibil 
al poeziei basarabene

sunat ca un imn închinat feme-
ii atât pentru Renata Verejanu şi 
cei prezenţi în sala de manifestări 
a Colegiului de Construcţii, unde 
a şi fost lansată. Sărbătoarea s-a 
dedicat creaţiei poetei şi omului de 
cultură Renata Verejanu, persona-
litate marcantă şi “geniu invizibil 
al poeziei basarabene”, cum avea 
să menţioneze şi Tatiana Ambroci, 
directoarea bibliotecii colegiului şi 
organizatoarea evenimentului.

“Cântec” este o piesă aparte 
în repertoriul meu, care se deose-
beşte prin profunzimea gândului 
şi caracterul filosofic al versurilor. 
Interpretez acest cântec de fiecare 
dată la Festivalul-Concurs Inter-
naţional al Talentelor Lumii “Mi-
cul Prinţ” şi alte manifestări: lan-
sări de carte, şedinţe ale cenaclului 
Grai Matern şi a altor cenacluri li-
terare în cadrul bibliotecilor şi al-

tor centre informaţionale 
şi culturale.

O altă poezie a Rena-
tei Verejanu, pe care am în-
aripat-o cu melodie, a fost 
“Colind de dor”. Această 
lucrare este foarte poziti-
vă şi luminoasă, unde Re-
nata Verejanu transformă 
fulgii de zăpadă într-un 
vals de iubire şi puritate. 
Versul evocă o chemare 
a seninătăţii şi dragostei 
faţă de Ţara noastră şi de 
sufletul poetei, revărsând, 
de fapt, lumină peste fie-
care din noi. 

Melodia pentru “Co-
lind de dor” pot să zic că a 
aparut fulgerător, în sensul 
adevărat al cuvîntului. Re-
nata Verejanu a dat versu-
rilor atâta muzicalitate şi 
vibraţie, încât muzica nu 
s-a lăsat rugată prea mult 
şi s-a aşternut foarte uşor 

şi repede peste rânduri, devenind 
un tot întreg şi potrivindu-se de mi-
nune. Aceasta m-a făcut să cred ca 
poeta a scris şi muzica împreună cu 
versurile, eu fiind îndemnată doar 
s-o preiau şi să-i dau glas.

Apreciez mult tooate câte le 
face poeta Renata Verejanu pen-
tru cultura şi neamul nostru, cu 
atâta dragoste şi professionalism, 
cu un mesaj foarte clar – de a trăi 
frumos şi cu demnitate.

Natalia Croitoru,
interpretă şi compositor

Chişinău
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Am trăit emoţia s-o cunosc în 
Urzicenii de Ialomiţa, amândoi fiind 
invitaţi la „Zilele Nichita Stănescu” – 
ediţia a VI-a (29-31 martie 2012) – de 
poetul George Călin, prietenul şi con-
fratele nostru, de curând numit Amba-
sador al României pentru pace WOTC 
– UNESCO, cu sediul la Strasbourg. 
Citisem destul de puţin din scrierile 
poetei Renata Verejanu; doar câteva 
poezii, răzleţ apărute, în unele reviste. 

Renata Verejanu şi trandafirii ei de foc
La Urziceni, la una dintre reuni-

unile scriitorilor prezenţi să-i cinsteas-
că memoria Poetului Necuvintelor, 
am ascultat-o vorbind ori recitând din 
versurile sale. O femeie plină de mis-
ter. Acasă, la Râmnic, am citit pe ne-
răsufloate „Ofranda omeniei”, volum 
pe care îl primisem cu autograf. Un 
virtuos poet basarabean (este membră 
a Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova), cu o viziune limpede a vie-
ţii. Un talent excepţional, care posedă 
tehnica artei de a transforma experesia 
contemporană în expresie poetică. De 
pildă, în poemul „La vânătoare”, me-
taforele curg tumultuos: „Zece arme 
ochesc o singură idee,/ De frică glume-
le se îneacă în suspin,/ Împuşcăturile 
se-adună în trupul de femeie.” În alt 
poem, „Izvor cu numele mic”, poeta se 
contopeşte cu ura contra celor cu „ochi 
roşii, deschişi”, care o vor nimicită: 
„Cum, încă n-a căzut?” Lupta sa însă 
împotriva tiraniei roşii nu se clatină 
nicicum, e ca „focul din vulcan”: „Mă 

strâng în cercul lor, priviri încinse-n 
scoică,/ Îmi spintecă surâsul, secun-
da îmi provoacă,/ Şi bucuroşi ar fi ca 
inima să-mi tacă. (…) Şi bucuroşi cum 
sunt, că ei conduc o lume,/ Izvorul nu-
mi pot smulge, deşi nu are nume.” 

Renata Verejanu este şi o în-
flăcărată luptătoare pentru drepturile 
omului, dar mai cu seamă se îngrijeşte 
de soarta copiilor din ţara sa, a celor 
din lume. Este preşedinte-fondator 

al Organizaţiei Mondiale a Copiilor 
Talemtaţi. În 2009, i s-a înmânat, din 
partea Comitetului Naţional Român, 
Diploma de merit ca luptătoare pentru 
Drepturile Copiilor. Poet de frunte – în 
egală măsură editor şi publicist – Re-
nata Verejanu s-a distins şi ca lider al 
mişcării pentru renaşterea naţională, 
fiind un adevărat ambasador popular 
al ţării sale. De altfel, în 2007, pentru 
meritele înregistrate, cluburile CE i-au 
conferit Premiul „Ambasador al Cultu-
rii Păcii”. Poeta a excelat cu recorduri 
greu de atins. În urmă cu douăzeci de 
ani, într-o perioadă grea şi tulbure, a 
fondat în Republica Moldova prima 
revistă pentru copii: „Micul Prinţ”, dar 
şi emisiunea de televiziune cu acelaşi 
nume. Ca promotor al democraţiei şi 
luptei pentru drepturile omului, a înte-
meiat, în 2003, Academia Europeană 
a Societăţii Civile, al cărei preşedinte 
este şi în prezent. Renata Verejanu este 
prezentă în Enciclopedia „Femei din 
Moldova” (2000), iar la 31 mai 2010 a 

primit înalta demnitate de „OM EME-
RIT AL REPUBLICII MOLDOVA”. 
Pentru susţinerea acestei distincţii stă 
argument şi opera sa: peste 30 de vo-
lume de versuri, proză, interviuri, ese-
uri, poemele sale fiind traduse în    20 
de limbi ale pământului. 

Zilele trecute am dat peste câte-
va dintre cugetările Renatei Verejanu. 
Intenţionat am lăsat la urmă, întru des-
cifrare de către cititori, a semnificaţi-
ei unora dintre ele: „Sunt datoare c-o 
iubire clipei în care voi muri!” Iubi-
rea domină singura legitimare a vieţii 
acestei poete, singurul sens: „Eu am 
ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoa-
re.” Precum, probabil, şi fiesta din 22 
octombrie 2012, când Poeta îşi adau-
gă în buchetul frumoasei sale vârste 
încă un trandafir de foc, aşa cum este 
şi viaţa ei: ardentă, pasională, care se 
consumă, în tot ce face, ca o flacără. 

Prof. Ioan BARBU.
Membru al Uniunii Scriitorilor  
 din România, director general  

al ziarului „Curierul de Vâlcea”

Opinii



12 Micul Prinţ la 20 de ani12 Micul Prinţ la 20 de ani

Chère Renata 
 
Les nouvelles qui 
nous arrivent de ta 
belle et si verte ville, 
dont je me souviens 
très agreablement, 
sont perturbantes et 
m’ont fait penser à 
toi, à Dan et à tous 
ces gens et jeunes 
gens que j’ai connu 
quand je suis y allé. 
Même le President 
du Parlement, dont 
l’edifice j’ai vu a la TV 
entouré par une foule. 
Avez-vous besoin 
d’aide? Est-ce que je 
peux faire quelque 
chose pour vous? 
Votre sécurité me 
preoccupe. Donne-moi 
des nouvelles!

Avec mon amitié  
de toujours,

Sílvio António de 
Matos, 

Secrétaire Exécutif
Fédération Européenne 

des Associations, 
Centres et Clubs 

UNESCO 

Doi ani în urmă am organizat o săr-
bătoare cu ocazia împlinirii a 30 de ani 
de activitate pedagogică. Am fost plăcut 
surprinsă de apariţia Doamnei Verejanu 
la această manifestare (nu speram că va 
veni: ocupată de atâtea şi atâtea alte lu-
cruri mult mai importante! mi-am zis în 
mintea mea când ne-am întâlnit întâm-
plător şi i-am destăinuit despre ce am 

de gând să fac). A venit să mă susţină, să 
împărtăşească cu mine trăirile şi emoţii-
le anilor dedicaţi acestei profesiuni deloc 
facile. Pentru mine a însemnat enorm, 
şi, pe această cale, ţin să Vă mulţumesc, 
mult stimată Doamna Verejanu. Am ca-
talogat acest gest drept o lecţie ce trebuie 
transmisă (şi o transmit mai insistent de 
atunci!), o lecţie de omenie pe care am 
inclus-o în palmaresul meu profesional. 
I-a încântat şi pe toţi cei aflaţi în sală, lă-

sându-le o amintire de neuitat: luarea de 
cuvânt a Distinsei Poete  a fost sinceră, 
credibilă şi atât de caldă!  De atunci am 
intrat, cu sau fără voie, în sufletul frumos 
şi înzestrat cu har dumnezeiesc al poetei 
Renata Verejanu. Au urmat colaborări 
frumoase: participări la concursuri, in-
augurarea clubului UNESCO în clasa la 
care eram dirigintă, implicarea copiilor 
în munca de organizare. 

Zinaida Galben-Panciuc

Mişcarea UNESCO

Segvenţe de la Congresul III,  
european, al mişcării UNESCO  

şi de la castingul pentru  
balul Micului Prinţ, 2012

Mişcarea UNESCO
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Biblioteca Municipală 
B. P. Hasdeu

Diplomă de 
excelenţă
SUMMA CUM LAUDE

Se acordă doamnei  
Renata Verejanu

Pentru contribuţii excepţiona-
le la dezvoltarea procesului  literar 
în Republica Moldova materiali-
zat în multe volume de poezie; în 
versuri inconfundabile, deosebite 
care au conferit valoare poeziei 
lirice în perimetrul basarabean şi 
românesc.

Pentru contribuţii substanţia-
le, deosebite, la educarea spiritului 
civic, la dezvoltarea creativităţii ti-
nerilor prin activităţi de anvergu-
ră cu acest segment de vârstă.

Suntem bucuroşi că de mai 
bine de două decenii beneficiem de 
colaborarea cu Dvs, de generoasa 
Dvs. implicare în activitatea BM 
”B.P. Hasdeu”, diversificând-o, 
care s-a manifestat în multe acti-
vităţi culturale reprezentative; în 
concursuri de creaţie, în luare de 
atitudine, în susţinerea, prin toate 
căile, a Bibliotecii Municipale, în 
efortul de a educa, a civiliza şi a 
informa chişinăuienii. Susţinerea 
Dvs, plină de substanţă, a conferit 
mereu un spor de valoare institu-
ţiei noastre, i-a adăugat imagine, 
vizibilitate socială şi culturală.

Pentru aceste şi alte forme de 
slujire de către Dvs. a cărţii, scri-
sului şi de conlucrare cu BM ”B.P. 
Hasdeu”, dar mai ales, pentru ta-
lentul Dvs. literar, primiţi toată re-
cunoştinţa noastră şi această con-
firmare în scris, ca una dintre cele 
mai sigure expresii ale veşniciei.

Dr. Lidia Kulikovski,
Director general 

al BM ”B.P. Hasdeu”
22 octombrie 2012

Prietenii mei animaţi
Cartea Mariei-Cristina Dabija, editată în 

România, e o revărsare a unui izvor însetat de 
lumină prin stânca dezamăgirii pe care gene-
raţia de după independenţa republicii n-o poa-
te înlătura din cale. Sunt salvaţi adolescenţii 
cărora Providenţa le-a dăruit darul de a com-
pune muzică, poeme, de a reuni culorile după 
bătăile propriei inimi.

Îndrăgostită de eroii benzilor 
desenate, Maria-Cristina îi decu-
pează cu ochiul său ager şi le oferă 
încă o viaţă, acum în cartea sa de o 
înaltă calitate poligrafică ce susţine 
curajul fiecărui personaj desenat.

Majoritatea eroilor adunaţi în 
paginile cărţii colorate au vârsta 
autoarei – de trecere de la copilă-
rie la tinereţe: adolescenţa – care, 
se vede mai degrabă un iscusit re-
gizor de desene animate decât un 

artist plastic. Am 
zice că avem un tea-
tru de modă pentru 
un bal mascat, doar 
că fiecare personaj 
e zugrăvit în acţiu-
ne, în mişcare, în 
luptă chiar. Este ge-
neraţia lui aprilie 
2009. Îi dorim Ma-
riei-Cristina Dabija 
să-şi realizeze ta-
lentul cu care sunt 
convins că este în-
zestrată.

Dan Verejanu

Evenimente
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Familia 
omul şi moartea
Când moare un om, cum te simţi?

tu, cel care te-ai temut zi de zi, toată 
viaţa, să spui o silabă în faţa şefului 
demagog?

tu, cel, care întotdeauna te-ai gândit la 
bani şi, la viaţă sau la moarte nu prea ai 
avut timp să te gândeşti?…

tu, pentru care puterea e suprema 
bogăţie, dar să-ţi struneşti soţia care 
te înşeală nu poţi, căci anume rudele 
ei, cu clanul lor, te fac şi pe tine “om 
mare”, de aduc la putere?…

tu, cel, pentru care să omori un om – e 
ca şi cum ai mânca seminţe, sau, şi mai 
simplu, ca şi cum ai scuipa un muc de 
ţigară?…

tu, cel care eşti pur şi simplu om... 

Când moare un om, cum te simţi?

FAMILIA,  
citadela societăţii

Doamne, ce copii frumoşi a 
născut,  crescut şi educat mama 
mea, Ana, o femeie simplă, foarte 
harnică şi binevoitoare. Muncea în 
câmp, dar avea o ţinută de regină. 
Şi uite că nu am o poză cu mama şi 
tatăl meu… Răscolind arhiva pen-
tru a pregăti bibliografia, am des-
coperit pozele fraţilor mei: Vladi-
mir, Alexandru, Valentin… Toţi 
deja plecaţi în lumea celor drepţi, 
după mama şi tata, şi sora mai 
mare Lidia. Noi, cele 
trei surori: Margare-
ta, Lealea (Valeria) şi 
eu, Renata, ne stră-
duim să ne vedem cât 
mai des. Dar păcat că 
nici o televiziune nu a 
filmat această familie 
de oameni frumoşi şi 
gospodari, şi nici un 
reporter nu a stat de 
vorbă cu mama mea. 
Păcat.

Poze din arhina de familie
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Personalitãti

O mare personalitate se eviden-
ţiază şi se deosebeşte de orice fals 
prin marea sa simplitate. Cine nu 
cunoaşte zâmbetul senin, larg, plin 
de bunătate prin care compozitorul 
parcă şi-ar deschide întreg sufletul 
în calea omului, - e buna ziua  a lui 
Eugen Doga, pe care geniul muzicii 
o oferă contemporanilor săi, timpu-
lui său, întregii societăţi. E un fel de 
a mulţumi lumii că o mai are încă. 
Deşi, ea - lumea, ei - contemporanii 
ar trebui să-i mulţumească Maes-
trului, acestei mari personalităţi pe 
nume Eugen Doga, şi nu cu ocazia 
unui sau altui jubileu, ci zi de zi, 
pentru că au marele noroc să trăiască 
în timpul lui Eugen Doga, să meargă 
la concertul Domniei Sale, să-i ia un 
interviu, să-l întâlnească în stradă, şi 
el să-i onoreze, strângându-le mâna, 
sau stând de vorbă…  Într-un cuvânt, 
să aibă această mare onoare de-a fi 
contemporan cu marele compozitor 
Eugen Doga. Onoare pe care nu o 
vor avea ocazia să o aibă cei care vor 
veni peste decenii şi vor descoperi 
tezaurul şi patrimoniul, doar prin 
creaţia compozitorului şi nu prin 
prezenţa creatorului Eugen Doga.

Vreau să ştiţi că Onoarea, ca şi 
Prestigiul, ca şi Talentul – nu au preţ. 
Poţi să ai milioane şi milioane, şi în 
valută naţională, şi în valută străină, 
şi în bunuri materiale, şi în aur, şi în 
cele mai luxoase limuzine – şi dacă 
nu ai onoare, eşti nimeni. Zero, pre-
cum am zis eu într-o pledoarie.

Dar, în aceste condiţii de mize-
rie a perioadei de tranziţie, când bie-
tul popor e împins spre îndobitocire, 
când statul stoarce sufletul omului 
prin preţuri fabuloase la toate servi-
ciile date în mâinile monopoliştilor, 

Eugen Doga – 
marea personalitate a unui neam frumos

Îi cunoşteam cântecele şi-l veneram ca oricare fan Eugen Doga, din 
timpul studenţiei, de la acel şlagăr Oraşul meu, cu interpretarea superbă 
a Sofiei Rotaru. Domnul a dorit să-mi ofere o ocazie minunată la Mosco-
va, unde făceam cel de-al doilea institut, să-i cunosc personal, într-un fel 
foarte deosebit, pe marele compozitor Eugen Doga şi regizorul Emil Lo-
teanu, cei doi mari ambasadori ai neamului nostru, pe care îi vedeai dese-
ori împreună,  precum erau pe timpuri Mihai Eminescu şi Ion Creangă.

de fapt, a hoţilor care stau în umbra 
acestor monopoluri, când cei care 
fură avuţia societăţii şi a fiecărui ce-
tăţean în parte se dau mai importanţi 
decât o mare personalitate – cum să 
se dumerească bietul om că e o cinste 
să fii contemporan cu Eugen Doga, 
cu Ion Ungureanu, cu Mihai Cimpoi, 
cu Dumitru Matcovschi şi multe alte 
personalităţi creatoare de bunuri spi-
rituale…sau, să descopere abia după 
plecarea în nemurire cât de talentaţi 
au fost Maria Bieşu, Grigore Vieru, 
Nicolae Sulac, Ion Vatamanu, Mi-
hai Dolgan, Victor Teleucă, Anatol 
Codru, Liviu Damian…şi multe alte 
personalităţi.

Analizând creaţia lui Eugen 
Doga am constatat că o mare pare, 
mai ales cântecele de estradă, melo-
diile din filme, valsurile compozito-
rului… par a fi înţelese şi îndrăgite 
de cei ce dispun de demnitatea de 
om. Un nimeni nu cred că îşi poa-
te da seama sau recunoaşte că stă în 
faţă cu Dumnezeul muzicii noastre… 
Or, să recunoşti o personalitate, po-
sibil că trebuie să fii o personalitate, 
indiferent ce vârstă ai, ce meserie 
profesezi, ce funcţie ocupi… Să re-
cunoşti, şi mai 
ales, să respecţi 
şi să preţuieşti 
o personalitate e 
necesar să fii şi 
tu un cineva în 
sfera ta de acti-
vitate sau în ca-
pacitatea de a fi 
om de omenie.

                                                                          
Renata 

Verejanu

,

Coperta I
Victor Dănuţă, elev la Liceul 
Miguel de Cervantes din capitală, a 
dorilt să înveţe a cânta la trompetă, 
apoi a ales cântecul popular. 
Prietenii i-au filmat un video-clip. 
Recent a trecut preselecţia şi a fost 
înscris la ediţia a XX a Festivalului-
Concurs Internaţional al Talentelor 
Lumii “Micul Prinţ”, mai 2013. 
Într-un ceas bun.

Coperta II
Madalina din Ordăşei:
Diploma de menţiune din partea 
juriului la Festivalul national al 
cintecului francez, 
martie 2012,
Diploma de gradul I la Festivalul 
raional”Obiceiuri si datini de 
Craciun si Anul Nou”,
Diplom.grad.I la Festivalul ”Cintecele 
sperantei, credintei si iubirii”, 
Premiu special la ediţia a XIX a 
Festivalului-Concurs Internaţional 
al Talentelor Lumii “Micul Prinţ”, 
mai 2012.
Cânta colinde, cintece scrise de 
A.Dumitras, cântece din repertoriul 
Mireille Mathieu… Iubeşte dansul 
şi confecţionează lucrări din biser. 
Se bucură de stimă şi dragoste din 
partea colegilor, a profesorilor. 
Visează să devină cântăreaţă.
Mădălina Bargan, nascută în 2001, 
satul Ordăşei, raionul Teleneşti, 
învata in clasa a VI-a, gimnaziul 
Ordăşei, Teleneşti.

Tipãrit la tipografia “Universul”, com. nr. 7598

Adresa redacþiei: 
Chiºinãu 2012, str. Puºkin 24, 

tel: 22 66 75.
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