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Ce este un Festival de Poezie întro societate îndurerată? 

 

Juriul Internaţional 
 Am salutat printre primii Festialul Internaţional de Poezie – 

Renata Verejanu, deoarece cunosc acest poet luptător şi 

neînfricat de pe linia întâi a 

renaşterii naţionale, ştiu cât 

de mult a pătimit. E timpul 

să vină cu un bilanţ literar.  

        În timp ce unii colegi îşi 

adunau distincţii şi onoruri şi 

la Chişinău, şi la Bucureşti, 

fără să ştie pentru ce, Omul 

de cultură Renata Verejanu 

nu a intrat în competiţia 

pentru o distincţie, deşi 

binemeritată . 

I.Brad: Nu am fost  în 

Basarabia de pe la mijlocul 

secolului trecut… Mi-aş fi 

dorit mult să fiu prezent la 

o sărbătoare unde în capul 

mesei e Poezia… Am citit  

cu mare plăcere eseurile pe 

marginea poeziei Renatei 

Verejanu, dar şi poeziile 

autorilor din întreg spaţiul 

românesc. M-am bucurat să 

văd că Renata Verejanu ştie 

să adune lume de peste 

lume în jurul Poeziei sale şi nu doar. 

 
acad. Mihai Cimpoi,  

Juriul Internaţinal, 

preşedinte, Chişinău 

 

 

 

 Maria Bieşu – un 

zîmbet          luminous 

pe chipul neamul  

 
Ion Brad, poet, ambasador, 

vice-preşedintele Juriului 

Internaţional,  Bucureşti 
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 Salut Festialul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, 

un festival unic în spaţiul european; este un eveniment 

cultural de mare anvergură. 

Şi, precum se vede, de lungă 

durată. Orice ar face Renata 

Verejanu e de înaltă calitate, 

şi este necesar  pentru tânăra 

generaţie, pentru ţară şi 

neam, pentru cultura 

românească, pentru viitor. 

Poeta e atât de senină în 

lupta sa pentru adevăr şi 

dreptate, pentru victoria 

frumosului. 

MARIO C. NAVARRETE: 
Necesitatea unui Festival de 

poezii este  foarte important 

pentru că în ziua de azi sîntem 

sub un debit uriaș de informații, 

care de foarte multe ori, nu este 

cea mai potrivită. De aceea 

manifestările culturale de acest 

gen ne invită la lectură, care ne 

ajută sa avem criterii de selecție 

față de acea informație ce nu 

corespunde canoanelor unei 

educații de excelență.  

Lecturarea poeziilor stimulează  la o mai bună exprimare,      

la îmbogățirea vocabularului tău,  mărește nivelul tău de 

cunoștințe și nu în ultimul rând, dă posibilitatea creșterii 

imaginației. Toate aceste elemente le găsim în asemenea 

acțiuni culturale, căci poezia este forma de exprimarea a 

spiritului. Sunt onorat că am făcut parte din Juriul  

Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu. 

 
acad.Vasile Tărâţeanu, 

poet, Cernăuţi, Ucraina 

 

 

 

 

 Maria Bieşu – un 

zîmbet          luminous 

pe chipul neamul  

 
Mario Castro 

Navarrete, poet, 

traducător, Chile, 
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Am primit cu plăcere invitaţia de a fi membru al Juriului la 

Festialul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, ediţia I, 

cunoscând de zeci de ani poezia şi 

activitatea poetei de la Chişinău. 

Mai mulţi ani în urmă i-am dăruit 

Renatei Verejanu câteva cărţi de  

ale mele, de poezii, şi iată că, 

Distinsa Doamnă, lecturându-mi 

poezia, a găsit că întrunesc acele 

criterii și competenţe prin care să 

mă fac responsabil de aprecierea 

altor poeţi. Într-un ceas bun 

Festivalului, poeţilor reuniţi la 

Chişinău și Poeziei mileniului trei.  

R.E.LUPU: Un festival de 

poezie aduce prin versuri 

momente demne de a învinge 

curgerea vremii. Poeţii ne 

demonstrează tuturor că trăirea 

călăuzită de iubire şi dăruire 

necondiţionată este universul în 

care am putea convieţui în 

linişte şi bună înţelegere.Poezia 

este o lecţie de mirare. Ne 

mirăm că suntem, în ciuda a toţi 

şi a toate. Ne mirăm că iubim, 

în ciuda urii şi ostilităţii ce ne 

strivesc din toate părţile. Ne mirăm că ne putem prelungi şi 

înmulţi prin iubire, prin vlăstarele cărora le dăm rod, asemeni 

Arborelui Vieţii şi al Adevărului. Ne mirăm că ne mai putem 

mira…  
 

 

 

 

 
Emilian Marcu,  

poet,  Iaşi 

IIIIiIaşCernautUcr

aina 

 

 

 

 

 Maria Bieşu – un 

zîmbet          

luminous pe chipul 

neamul   
Rodica Elena Lupu, 

poet, editor, Bucureşti 
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Ideea de a realiza Festivalul Internaţional de Poezie – Renata 

Verejanu „bântuia” Academia Europeană a Societăţii Civile 

deja de câţiva ani. Însă poeta nu 

accepta – posibil prea bine îi cunoştea 

pe cei care în ţara asta cred că decid 

totul şi că de ei depinde mersul 

soarelui pe cer. Însă când ei trecuseră 

orice limită de comportament inuman, 

distrugându-i nu doar cariera literară, 

ci şi destinul – festivalul a fost  

acceptat, nu mai întâi de a proba 

terenul,  comunicându-i acad.Cimpoi, 

la profesori, ziarişti etc. Majoritatea 

au susţinut că evenimentul vine cu cel 

puţin cinci ani întârziere şi că 

festivalul va fi un festival de succes.  

V.BAHNARU: Institutul de 
Filologie al AŞM a salutat 
iniţiativa Academiei Europene a 
Societăţii Civile de a desfăşura 
Festivalul Internaţional de 
Poezie – Renata Verejanu 
din câteva motive: pe parcursul 
întregii vieţi poeta a fost o 
deschizătoare de drumuri, a 
realizat şi condus zeci de 
proiecte internaţionale, de peste 
un sfert de veac Cenaclul „Grai 
Matern” lansând noi nume, - 
demult era timpul să-şi 
promoveze şi opera sa poetică. 
A fost marginalizată pe toate timpurile. Era de înţeles că, după 
ce a editat peste 30 de cărţi în ultimii 3-5 ani, să lanseze ceva 
nou şi frumos. Urmăresc activitatea Renatei Verejanu de prin 
anii ”80, e un poet activ, consecvent, mereu pe linia întâi a 
renaşterii naţionale… 

 
Galina Codreanu, 

Vice-preşedinte 

AESC, Chişinău 

 

 

 

 

 Maria Bieşu – un 

zîmbet          

luminous pe chipul 

neamul  

 
Vasile Bahnaru, director  

Istitutul de Filologie 
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poeta “metaforei în flăcări”, 
poeta „cu semnul crucii prins între buze” 

 
E un mare privilegiu să te poți întâlni atât de des cu 

iubitorii de poezie, așa cum i se întâmplă poetei Renata 

Verejanu. De aceea, aș putea bănui 

că dânsa este, pe cât de admirată, pe 

atât de invidiată pentru această rară 

favoare, chiar și de mulți dintre 

colegii de breaslă, dintre cei care se 

străduiesc mai puțin să se expună 

ca persoane publice. Și asta fără a 

mai pune la socoteală faptul că 

melosul dulce al poemelor Renatei 

Verejanu însuflețește și mai mult 

spiritul implicat în bătălia a ceea ce 

s-ar putea numi protecția graiului 

matern, a înaintașilor culturii 

române, a tot ceea ce înseamnă luptă neîntreruptă pentru 

promovarea și cultivarea idealurilor unei națiuni deloc tolerată 

de soartă în toată istoria ei. 

Am avut prilejul să mă conving că, prin neobosita sa 

activitate artistică, Renata Verejanu se dovedește a fi un 

neobosit promotor al valorilor autentice, în special prin 

promovarea tinerelor talente, ridicând și impulsionând 

totodată o adevărată şcoală de poezie pe parcursul unor 

decenii și în interiorul unor spații măcinate de frământări 

sociale și politice. 

Renata Verejanu, poeta cu “semnul crucii prins între 

buze” (sau, dacă vreți, poeta “metaforei în flăcări”, așa cum  

susţin bibliotecarii) de atâta drag de poezie și de fragede 

talente care răsar la umbra muncii și dăruirii sale artistice și 

care veghează atent ca patria să-i fie permanent scrisă pe 

inimă, este sufletul Festivalului Internațional de Poezie care îi 

poartă pe drept numele, festival ce se adresează tuturor 

Petre Rău, scriitor, 

editor, Galaţi  

 

 

 

 

 Maria Bieşu – un 

zîmbet          

luminous pe chipul 

neamul  
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îndrăgostiților de poezie, indiferent de vârstă, naționalitate, 

țară, limbă, religie etc. 

Nu mai puțin adevărat este și faptul că organizarea 

unui atât de amplu eveniment cultural dedicat creatorilor de 

pretutindeni - în special creatorilor tineri - arată deschiderea 

către un fenomen literar viu şi angajarea în crearea și înălțarea 

unor mesaje și atitudini culturale la înălţimea celor de acelaşi 

fel din Uniunea Europeană. 

          Personal am trăit senzația plăcută că, prin generozitatea 

și seriozitatea organizatorilor, în condiţii destul de dificile, 

festivalul oferă tuturor participanților garanția că pot fi 

protagoniştii unui eveniment inedit în spaţiul cultural de limbă 

română și nu numai. Un festival ce pune la loc de cinste 

creaţia poetică, eseul critic, dar și recitarea și compoziția 

muzicală, tălmăcirea în alte limbi, toate ca amprente unice ale 

unui spaţiu cultural european veritabil. 

Petre Rău, Galaţi, 

scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România 

 

Ce este un Festivalul Internaţional de Poezie  
      Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu pe 

drept poate fi un model de 

„reconquista culturală” (Artur  

Silvestri), “de restituţie, de 

repunere în drepturi a valorilor 

eliminate prin boicotul tăcerii, 

prin scoaterea lor forţată din 

metabolismul nostru cultural de 

către culturnicii [sistemului-n.n.], 

prin denigrare programatică 

chiar.” Festivalul Internaţional 

de Poezie  a devenit o frumoasă 

şi aleasă sărbătoare a Limbii 

Române, a  Poeziei, a demnităţii 

de Om, de Neam.  

 Daniel Verejanu, 

preşedinte festival 
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Secţiunea – Eseuri 
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"Doar cuvântul, ca un sălbatic 

vifor obosit" 
Premiul I, Secţiunea - Eseu 

 

 
 

Veronica Popa, Cahul 
"Spre casa poetului frumuseţea-şi duce dansul..."  

("Al cincilea anotimp-nemurirea", Renata Verejanu) 

 

"Timpul nu mai avea răbdare cu noi" şi...  Cartea Renatei 

Verejanu a ajuns la mine; mai târziu, poate, decât aş fi 

dorit (şi vina e a vremurilor vitrige), peste ani primind-o 

ca pe un dar preţios de la Poeta însăşi. Dar spune o vorbă 

înţeleaptă: Dumnezeu amână anumite lucruri, din motive 

numai de El ştiute, însă nu le trece cu vederea. 

 Am avut bucuria să descoper în cartea "Ofrandă 

Omeniei" un poet cu un timbru specific şi un mod 

propriu de a pune în relaţie cuvinte ce nasc imagini 
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poetice inconfundabile... Poezia Renatei Verejanu este 

acea "exprimare necesară" condiţionată de sinele ei 

profund. Poeta şi-a conturat în timp stilul "la limita dintre 

trup şi lume" (Roland Barthes, "Gradul zero al 

scriiturii"), pentru că poezia ei se naşte direct din 

confruntările cu sine, cu lumea şi cu Timpul în care 

trăieşte.  

  Poezia ei are nuanţe vădit expresioniste, 

rămânînd fidelă 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 şi, în acelaşi timp, de candoare. Scrisul ei este 

asemeni unui dans sfâşietor: "mi-au rămas în ochi doar 

fulgii, dansul lor urcat în sus / şi 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 şi convingător în rostiri directe, uneori 

tăioase, unde se confruntă "beznele" sufleteşti şi 

"lumina": "un palid sărut, cules de pe sute de cruci - / la 

tronul tău am acces, / deşi, 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, cenuşa, hora, braţele, 

palma, ninsoarea, cercul, scoica, oglinda, Palma lui 

Iisus sunt doar câteva simboluri care îi conturează 

universul stilistic, lumea poeziei Renata Verejanu. 
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 Osedante sunt beznele şi furtunile, zilele 

destrămate, anotimpurile netrăite, secundele, 

coborâtoarele cărări:  "geaba-mi semănaţi cenuşă peste 

şoapte"; "tu, omule, cu destinul tuns chilug / şi 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 

oftat: / viaţa mi-e durerea după care-am plâns..."; 

"furtunile, cândva poruncitoare, oprite în caişi, îmi 

răsfoiesc minutele, / de nepătruns arcade... " Minutele, 

secundele, multiplicate în "corpul" ei, sunt veacuri: "şi 

se strâng secundele în şoapta-mi melopee", "de-ai fi 

ecou, te-ai răspândi, când treci- /  al groazei strigăt cu 

chip de femeie"... Imagini auditive copleşitoare care mă 

duc, involuntar, cu gândul la "Strigătul" (renumitul 

tablou) existenţialist al lui Edvard Munch. 

 Lacrima şi lumina, aripa şi copilul, sufletul-nai 

crează în poezia Renatei Verejanu un contrast benefic 

beznelor şi furtunilor; sunt cuvinte-oglinzi, în care se 

reflectă tandreţea şi mângâierea, zborul şi visarea: "se 

vârcolea lumina în ochii mei, deschis / de ură şi de 

spaimă în viaţă m-am dezis"; "în ochii mei amiezile 

coboară / şi vede lumea cum înfloresc priviri / un dor 

enorm de veacuri mă omoară / cu-arome ne-ntâlnite nici 

în trandafiri, / şi doar cuvântul, pe buze reţinut, ca un 

sălbatic vifor obosit. " 

 Poeta îşi concepe lirismul ca pe un act de 

purificare, o remodelare a lumii concrete, în care "mai 

bântuie omul obtuz", "ochiul lui plictisit", ce "foarfecă" 

al ei destin: "cruzimea-i ca şi un fier de călcat: /netezeşte 

toate părerile, trece tăcut peste ele,/ într-o brazdă 

proaspătă, de rouă salvat; / adevărul nu se dă hăcuit în 

surcele [...] / cruzimea-i ca şi un buldozer modern: îţi 
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lăţeşte ţeasta, şi gata... ". În fiecare alternanţă de sunete 

obsedante "bântuie" parcă vina şi zbuciumul pentru 

copilul din ea, cel care se vrea răzbunat într-o poezie: "în 

umbra tăcerii acum odihnesc, / ridicându-mi leneş 

pleoapele pline / de ochiul tău, pe care nu-l găsesc / şi 

nici el să mă caute nu vine... / încerc să mă apropii, şi 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 aşa, de ţi-a rămas / şi cea din urmă iubire 

străină?". 

 Dintre toate zeităţile feminine de care este 

populată simbolic arta universală şi naţională, străbate cu 

o forţă vie în cuvântul rostit şi scris de Renata Verejanu, 

spiritul luptător al frumoasei şi neînvinsei Tomiris, 

îndepărtata regină a strămoşilor noştri geto-daci. (Poate 

că Tomiris, regina massageţilor,  ar fi rămas necunoscută 

pentru cultura europeană, dacă nu ar fi reuşit să-l învingă 

pe Cirus cel Mare, regele perşilor, 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 şi a fondat 

dinastia Achaemenizilor. Ca un Baiazid al perşilor, el a 

cucerit Regatul Mezilor, Regatul Lydia şi regatul Noului 

Babilon. A unit cele două regate iraniene. Cirus voia să  

cucerească şi Egiptul, şi poate că l-ar fi cucerit, dacă nu 

ar fi existat regina geto-dacilor Tomiris, vestită prin 

frumuseţea ei morală, curajul şi credinţa nestrămutată în 

ideea de libertate. “După ce a obţinut această victorie şi 

după ce a luat aşa de multă pradă de la duşmanii ei, 

regina Tomiris a trecut spre acea parte din Moesia, care 

acum se numeşte Sciţia Minor, un nume care vine de la 

Sciţia Mare, şi a construit cetatea Tomis pe ţărmul 
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moesian al Pontului, după numele ei”. Aşa scrie istoricul 

Jordanes (Iordanes) pe la anul 551 d. H., în lucrarea 

“Getica sau Despre originea şi 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 şi poetului Renata 

Verejanu: "umerii care n-au îngenuncheat şi n-au 

coborât în vorbăraia de la subsol"; "guri desfrânate - 

răni pline de licoare, lăsaţi-mi mândrii umeri, întorşi azi 

de la mare / să traverseze veacul [...] / prunci crească-n 

sărbători [...] / în băile de sânge e mare adunare:/ se 

hotărăşte cu vot unanim/ (acum la modă e să fii cu toţii), 

/ pe care să-l decapităm, pe care să-l renumim, / şi cui îi 

forfecăm firul roşu al sorţii.." 

 Poezia Renatei Verejanu e o nostalgie după 

"anotimpurile netrăite", o "foame" şi "stete" după timpul 

sacru, la care au acces doar Zeii şi Poeţii: "Într-o zi, când 

nu veni nici un prieten, / Şi eu nici la unul nu m-am dus- 

/ În suflet mi se făcu foame şi 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, îşi caută "necercetat şi întreg", de parcă l-ar căuta 

pe Dumnezeu însuşi, "anotimpul fără ură", care "în 

sângele omului îşi ascunde chipul, /şi, inima, cât de 

bogată-i , o întreabă...". 

 Ea caută şi găseşte în rostirea poetică ieşirea din 

propriul destin uman, viscolit de nelinişti, unde "nu mai 

încape în propriul său trup", "unde vorba-i strâmtorată 

între rude", zidindu-şi, astfel, un alt trup,  din Lumină şi 

Cuvânt: "Femeia ce nu-ncape în propriul său trup / şi 

nici o toamnă rostul nu-i va ţese, / din vorba mea, ce 
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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 - / 

nesfârşită-i aripa, lăsată de cocor. / aromele pe gura-i 

aprinse zări adună / şi zdruncină din neguri întinsuri 

sufleteşti - / încâlcit în vise, timpul mă sugrumă / 

lăsându-mă cărare dorinţei omeneşti...". 

 Timpul este marea ei provocare, o confruntare a 

secundelor cu nemurirea, o risipire a trăirilor sufleteşti 

în lumina din zori: "palmele, peticite cu zori / aşteaptă 

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 

configurată în peisajul literar aflat la trecerea dintre două 

milenii, individualizîndu-se prin trăiri autentice, culoare, 

expresivitate şi vigoare. Crezul poetei rămâne Omenia: 

"Poţi fi ninsoare. Pulbere fină. 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 roteşte cântul 

vieţii, vertiginos mânat..." 

 Ninsorile, pulberea, roua, atomii, toamnele 

ploioase ale Renatei Verejanu sunt emoţionante şi 

polivalente. Poeta se joacă cu sensurile lor, se bucură, 

dar şi suferă în veacul în care poţi fi... "ochiul al treilea" 

sau... "roata a cincea"... Dar tot cu ele, cu ninsorile, roua 

şi toamnele ei metaforice, îşi măsoară rodul scrisului, 

fierbinţeala patimii, puritatea intenţiei; cu ele ne 

cucereşte pe noi, cititorii.  
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Lecţiile Deschise ale Renatei Verejanu 
Premiul II, Secţiunea - Poezie de autor 

 

 
 

Victor Rusu, student 
1992, Hânceşti  

 
Leonard Cohen spunea că: “Poezia este doar dovada 

vieţii. Dacă viaţa arde bine, poezia este cenuşa.” 

        Un reper de analiză, pe marginea căruia putem 

interpreta definiţia aparte atât a poetului, cât şi a creaţiei 

lui… În universul viziunii proprii omul şi poetul, Renata 

Verejanu, este o cale deschisă care, prin dimensiunile ei, 

depăşeşte condiţia umană până la limita cerului, până la 

orizontul care face legătura între ceea ce este divinitatea 

şi ceea ce este viaţa noastră de zi cu zi. Însăşi caracterul 

i-a fost format de soartă, ca la rândul său poeta să poată 

altoi propriul caracter cu ramurile roditoare ale 

demnităţii şi sincerităţii. Astfel viaţa încercată a poetului 
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îi face creaţia să lucească în lumina sufletului ceea ce 

este de fapt, faţa completă şi complexă ce poate fi 

cuprinsă cu privirea şi înţelepciunea pământească. 

O mărturie a focului veşnic din viaţa Renatei 

Verejanu este lupta continuă dintre politica murdară şi 

societatea săracă, lupta dintre iubire şi ură, viaţă şi 

moarte, cultură şi incultură etc. Această muncă enormă, 

dar totodată şi dificilă, de a diferenţia binele de rău 

pentru a deschide ochii tuturor generaţiilor - o 

transfigurează într-un dascăl universal care întreaga-i 

viaţă predă însăşi lecţia vieţii, lecţie care puţini au 

curajul să o dăruie şi mai puţini se încumetă să o asculte 

cu sufletul (care poet a mai avut Lecţii Deschise în faţa a 

câtorva mii de spectatori? E doar unul din sutele de 

sutele de proiecte – evenimente cu care Poeta a tapisat 

timpul dintre două secole, dintre două milenii). Dar să 

ascultăm: 

Cuvintele mele, pedepsele mele îndelungi… 

Vedeţi, prinde puteri mucegaiul în grabă 

Citind secretul intim al ochilor mei zăpăciţi. 

Numai să nu dau de o societate oarbă. 

Nimic mai înţelept decât să te înapoiezi în sicriu 

Şi singur să tragi capacul, ermetic. 

Pe oasele proprii – poeme amare-am să scriu, 

Evidenţiindu-mi gândul profetic.” 

“Cuvintele mele” 1980. 

Poetul Renata Verejanu se expune deplin atât la 

propriu, cât şi la figurat, exprimându-şi neîmpăcarea cu 

degradarea şi înapoierea morală a societăţii încât “nici nu 

vrea să audă de o societate oarbă”, oferind un verdict 

tragic, dar în acelaşi timp, motivat: “nimic nu ar fi mai 

înţelept decât să te înapoiezi în sicriu şi singur să tragi 

capacul ermetic, pe oasele proprii – poeme să scriu, 
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evidenţiind gândul propfetic.“ Spre sfârşitul poemului 

observăm şi acest dezacord care, paradoxal apare 

aproape la fiecare dintre noi: direcţia opusă a valorilor 

omeneşti spre care tinde să meargă vulgul chiar fără 

remuşcări, iar această lipsă de interes, a societăţii, faţă de 

valorile umane îl face pe poet să se retragă în liniştea 

clară care profeţeşte pieriea noastră din propria 

neascultare. Probabil dezamăgirea cea mai mare a 

poetului Renata Verejanu este că această angajare în 

educarea societăţii presupune şi ignoranţă, dezinteres, 

din partea unora, făcând referinţă anume la generaţiile 

tinere care nu conştientizează că bogăţia sufletului, 

îngrijirea conştiinţei şi dragostea necondiţionată de ţară, 

de neam le va asigura stabilitate, prosperitate şi o viziune 

lucidă asupra la ce au fost, cine sunt şi cine trebuie să fie.  

Traversând destoinic etape nespus de dificile (să 

fie destinul oricărui mare poet?) de la debut şi până , 

când manuscrisele erau reţinute de politica promovată 

atunci care nu permitea să le spui verde în ochi despre 

felul murdar de a conduce, astfel, din start a fost asuprită 

şi pusă în umbră însă, ca orice creştin cu o conştiinţă 

curată se bucură căci versul ei a ars şi va arde ca o torţă 

veghind asupra neamului, arătându-i calea. 

Alergaţi nelăsând urme, ci nori dărâmaţi,  

Intimidaţi de fulger, ploi să nu se pornească,  

Ci inima nicicând nu-mi dezarmaţi    

De cea taină-nnăscută şi mult omenească.  

            

Dar vedeţi, s-au sfârşit şi norii demult...  

De-aţi trăit sau de nu, nici un semn n-a rămas.  

Cum surâde o rană în pieptu-mi ascult  

Bucuroasă că ard de un veac, şi n-am ars. „ 

“ Bucuroasă că ard de un veac  
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Un alt poem al Renatei Verejanu, un monument dedicat 

femeii, este cea mai melodioasă izbucnire a sufletului 

care curge ca o lacrimă de fericire: 

Femeia care plânge de parcă ar cânta, 

Femeia care cântă de parcă-ar săruta, 

Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă, 

Femeia care râde cu inima ei sfântă, - 

 

N-a săpat cu şoapta, nici lumii n-a strigat, 

Dorul circular în taină a purtat, 

L-a ţinut ascuns ca pe un bun furat, - 

Iubea nespus bărbatul din alt vis adunat. 

 

Femeia care plânge de parcă ar cânta, 

Femeia care cântă de parcă-ar săruta, 

Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă, 

Femeia care râde cu inima ei sfântă...” 

(Cântec) 

           Chintesenţa vieţii poetului Renata Verejanu este 

metafora – o flacără care va arde veşnic în inimile 

patrioţilor adevăraţi, în inimile oamenilor cu verticalitate, 

în inimile celor îndrăgostiţi de viaţă… Într-adevăr viaţa 

poetului arde ca o torţă, răsfrângându-şi flăcările spre 

întunericul lăsat asupra tinerelor generaţii, iar cenuşa din 

care se înalţă acest falnic rug are în desubtul ei un jăratec 

ce va mocni mereu pentru a ţine veşnic focul ce arde în 

vatra neamului.  

             Farmecul poeziei Renatei Verejanu nu constă în 

producerea de metafore, ci a unei lumi verejanene, având 

sprijin pilonii dintotdeauna a umanităţii: trăinicia 

demnităţii, puritatea dragostei.  
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Blândeţea unei lumi a poeziei 
Premiul I, Secţiunea - Poezie de autor 

 

 

Denisa Lepădatu, elevă 
Galaţi, România  

 

Poeta Renata Verejanu poartă veşmintele unui 

om de cultură cu multe contribuţii în sprijinul literaturii, 

deopotrivă în proză sau în versuri. Din bogata sa 

activitate (de)săvârşită în acest domeniu s-ar putea 

deduce pur şi simplu că, în planurile sale actuale şi de 

perspectivă, lansarea copiilor, a tinerelor talente este un 

obiectiv primordial. 

 Poemele sale au diverse teme care pedalează pe 

emoţie: bucuria în pragul copilăriei (”Mica mea 

bucurie”), strigătul disperat al iubirii (”Acuarelă”), 
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spiritul patriotic al dragostei de ţară (”Reproş”), bucuria 

desăvârşirii unei cărţi (”August şi noi”), mândria 

creatorului (”Modestie”) ş.a. În ele se reflectă dorinţe, 

temeri, vise, aproape toate desprinse din realitatea 

învecinată. 

 În poemul ”Mica mea bucurie”, de exemplu, se 

oglindeşte dorinţa de a retrăi cea mai frumoasă parte a 

călătoriei prin viaţă: inocenta copilărie, înconjurată de 

minunate amintiri şi (in)imaginabile vise croite pe un cer 

al purităţii. În versuri patetice, ludice prin îndemnuri 

vădit joviale, în genul nu a unui cântec de leagăn – ci a 

unui imn al copilăriei, se ascund fericiri şi amintiri sacre, 

care adaugă un farmec special ce aparţine unei lumi 

aparte, în deplinătatea unei gingăşii pure.  

 În fapt, autoarea îndeamnă pe toţi copiii să râdă 

cât mai au ocazia să fie copii, fiindcă viaţa ce le va urma 

poate să nu fie mereu plină de generozitate. Un destin 

poate fi alcătuit din izvoare de bucurie, dar şi din lacuri 

în al căror străfunduri se vor (re)găsi o mare tristeţe care 

va pluti uneori în aerul atotcuprinzător care alcătuieşte 

ceea ce numim “drumul vieţii”. Rând pe rând, 

sentimentele se strecoară în secunde, minute, ore, pe o 

perioadă mereu alta, cu o ţintă precisă şi justificată: ”să 

ies din ţinutul tristeţii”. 

 Poemul conţine de repetate ori îndemnul „Hai, 

râzi (a râde)”, ceea ce inspiră o mare voinţă şi o stare de 

bunăvoinţă molipsitoare. Pe lângă jocurile copilăreşti şi 

activităţi utile, chiar dacă nu toate sunt practicate zilnic: 

dansul, descoperirea de lucruri noi, visatul etc. - în 

poezia dată predomină sfinţenia, măreţia şi demniatea. 

Ficţiunea (meafore inedite) domină în împrejurări dorite 

şi nedorite (”Să se multiplice în fuga mea umbra”; 

”Zilele vin (...) / Pe cerul memoriei să se arate”; 
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”Scuturând de pe slove scaieţii” ş.a.), dar şi realitatea se 

strecoară printre versuri cu un chip atât de original cum 

numai Renata Verejanu putea să-l creeze:”Mica mea 

bucurie, ca o vioară / Râzi!”; ”Sărutat pe frunte, 

odinioară / Când treci prin casa guvernamentală” ş.a. 

 Poemul ”Oftat închis în auz” este un imn, unul 

dintre cele mai sincere şi frumoase dedicare Femeii care 

“s-a înălţat în numele de Mamă”. În acest poem chiar şi 

tristeţea poartă haină originală, deşi n-ar trebui să-i dăm 

răgaz posomorârii să dăinuie în suflet, ci poate ar trebui 

s-o transformăm în ceva care nu poate a fi gustat decât de 

cele ”patru anotimpuri flămânde”. Poeta ne dezvăluie că 

tristeţea, când anii se aşază uşor în inima de mamă, poate 

să şi inspire un surâs plăpând care poate exprima o 

amintire a trecerii anilor: ”Istovită de anii mei, ca focul 

în vatră / Surâd blândă”. 

 În terţa poemului aflăm că o posomorâre nu poate 

fi alungată la modul simplu: ”Nu-l goneşte nici o 

rugăciune, nici o sudalmă”. Un astfel de sentiment se 

află în inimile tuturor, dar e pitit într-un ungher uneori 

luminat de aripile timpului care conţine fărâme din 

sentiment, acesta aflându-se şi umblând, ca un ritual ”din 

casă în casă, din palmă în palmă”, odată cu el 

cutreierând şi eroina noastră lirică, cea care suportă 

greutatea măreţiei: ”M-am răspândit ca un zbor 

neterminat”, devenind un sentiment înrudit cu cel 

dinainte. 

 În încheiere, în punctul culminant al desfăşurării 

metaforei, ni se dezvăluie Femeia unică – cea dăruită de 

puterea divină de a oferi lumii viitorul, de a prelungi 

viaţa, de a purta un nume unic, divin, cel de ”mamă” - 

fiinţă neegalată vreodată de ceva atât de duios şi sensibil: 

”M-am înălţat / În numele de Mamă”. 
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 În poezia ”August şi noi” o întâlnim pe autoare în 

plină efervescenţă creatoare, adânc pătrunsă de 

sentimentul împlinirii în timpul ce o (re)găseşte trudind 

la cartea sa dragă şi aşteaptând cu nerăbdare s-o termine 

ca s-o poată dărui cititorilor cu speranţă şi deplină 

bucurie spirituală. În primele versuri o aflăm pe autoare 

la mijlocul noii sale cărţi, despre soarta căreia nu ştie 

încă prea multă lume. Speranţa şi-o pune însă în prietenii 

săi, cititorii, cei cu care întreţine o relaţie sinceră şi 

strânsă sufleteşte: ”Așteptam prietenii / să mă citească / 

Ori să mă rupă în bucăți”. Totul depinde de felul în care 

va surprinde sufletul cititorilor, aşteptând decizia 

acestora cu mare emoţie: ”Mă va recunoaște careva nu 

după nume / Ci după durerea din vers?”. 

 Cu toată îndoiala în privinţa destinului cărţii sale, 

autoarea declară optimistă: ”Eu mai rămân bucuroasă / 

De parcă am învins pe-deplin”, de unde rezultă că nu 

întotdeauna neîncrederea îţi poate afecta crezul atunci 

când acesta este adânc impregnat în sufletul imaculat al 

creatorului. 

 În finalul poemului poeta ne mărturiseşte că 

pentru ea cartea înseamnă o casă primitoare în care 

literele o întâmpină mereu cu bunăvoinţă: ”Și intru în 

cartea mea ca-ntr-o casă”. Astfel, cuvintele pot alcătui o 

plapumă literară, silabele devenind cele ce spun poveşti 

risipite în abisul în care se deschid ferestre agăţate de cer 

cu sfoara ficţiunii. 

 În poemul ”Criterii” avem de-a face cu o 

dedublare de stare prin ecou (”ecoul gândurilor mele”), 

ceea ce gândeşte cineva devenind o reală copie a 

gândurilor altcuiva. Primul vers se repetă (“Tu ești ecoul 

gândurilor mele”), dorindu-se parcă să se pună în 

evidenţă dedublarea de care aminteam. Însă, a doua 
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repetare este urmată de versul: “A celora pe care nu le-

am spus…”, ceea ce încheagă mai bine relaţia spirituală 

dintre cei doi protagonişti aflaţi într-un dialog imaginar, 

reflectaţi ca într-o oglindă, prin sunet şi nu prin imagine, 

stabilindu-se astfel o puternică conexiune care, în ciuda 

faptului că nu se poate vedea sau auzi, se poate simţi din 

plin. 

 Poemul cere răspuns la o întrebare retorică: după 

ce criterii a fost ales celălalt “eu” stăpân al fiinţei - 

umbra, care o urmează prin toată lumea pentru o 

eternitate, devenind ea însăşi o fiinţă nemuritoare ce îşi 

schimbă aspectul zilnic după forma trupului celei dintâi: 

”Hai, spune, după ce criterii / Stăpânul umbrei mele te-

am ales?...”. Dar, deoarece liniştea îmbrăţişează aproape 

mereu locul unde cele două fiinţe se (re)găsesc, 

răspunsul este greu de primit, însă fără a fi imposibil, 

întrucât nicio dorinţă nu poate îngloba gândul neputinţei, 

oricât de neprielnică ar putea fi împrejurarea în care s-ar 

petrece întâmplarea: ”Hai, spune, din tăcerea ta enormă, 

/ În care toți chinezii nu încap”.  

Tot sub forma gândurilor, autoarea ne trimite în 

finalul poemului surâsul unei fiinţe dragi, sosită din 

ceruri, pentru a completa tabloul unei lumi mărinimoase: 

”Surâde - acum în fața mea Iisus…”, a cărui blândeţe 

este surprinsă pretutindeni: în gesturi, în vorbe, în 

zâmbete, în cuvinte şi în toate celelalte lucruri din care se 

(re)simte puterea divinului, a purităţii şi a perfecţiunii, 

după cum sugerează acest ultim vers al poemului. 

Tot aşa cum ne sugerează şi ne cuceresc 

gândurile şi sentimentele, de o multă vreme încoace, de o 

frumuseţe aparte, mereu cu duhul blândeţii, poemele 

Renatei Verejanu.  
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RENATA VEREJANU, FEMEIA DE FOC 

- IOANA D’ARC A BASARABIEI - 
Premiul III, Secţiunea - Eseu 

 

 
 

 Laurenţiu Bădicioiu, pofesor 
Mizil, Prahova, România 

 
Când hârtia ţipă, ea are vocea Renatei Verejanu. 

Asculţi, mut, iniţiatic, aproape ritualic, în tăcerea 

bibliotecii, ţipătul şi te înfiori mistic. Poet, dar şi om al 

cetăţii, Renata Verejanu este ea însăşi ofrandă pe altarul 

topit al postmodernităţii.  

Am întâlnit-o într-o vară caniculară, la Chişinău, 

amfitrioană frenetică, arzând pentru cauza poeziei, a 

copilăriei, a prieteniei. Am ştiut atunci că trebuie să o 

citesc cândva. 
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            Recent, am lecturat pe laptop (lipsindu-mi din 

bibliotecă) volumul de poezii „Eu am ştiut să fac din 

viaţa mea o sărbătoare”. Sunt încă dominat de prima 

impresie, judecata neavând timp să-şi rostuiască ideile, 

să le domolească de emoţia şi arşiţa primei lecturi. Voi 

încerca totuşi, câteva consideraţii în rândurile de mai jos. 

Poezia Renatei Verejanu este ca un glob de foc ce 

se rostogoleşte şi incendiază cititorul precum o bibliotecă 

mobilă din Alexandria, integral scrisă de o singură poetă 

a mileniului trei, autodefinindu-se „molecula ce respiră 

mileniul trei.” A cunoscut încă prin anii 80 ai secolului 

trecut, că aşa va fi. 

„Poeta dintre milenii”, clarvăzătoare, dă Poeziei 

ce-i al Poeziei: forţa logosului şi a ideilor / ielelor 

seducătoare/învingătoare, platoniciene uneori, salvatoare 

mereu. Este o pacifistă 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 îşi devorează creatorul, 

ca un tandru ucigaş, metamorfozându-se într-o cruce vie 

a poeziei:„Cuvintele mele, pedepsele mele…”  Printre 

ele, printre cuvinte, poeta suferă cu demnitate, coşbucian 

(„Totuna e dac-ai murit/Flăcău ori moş îngârbovit;/ Dar 

nu-i totuna leu să mori./Ori câne-nlănţuit”) dăruindu-se, 

până-n ultima clipă, clipei: 

„Şi 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 lichefiază cuvintele, „slove de 

foc” şi „slove făurite”. Poeta ştie că, aşa cum afirma 
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George Călinescu, odată scrisă, opera nu mai aparţine 

autorului, ci este a mulţimii, a unei mulţimi, am adăuga, 

flămânde de hrană proaspătă, salvatoare: 

„M-a prins august foarte bucuroasă – 

Eram la mijlocul unei cărţi: 

Aşteptam prietenii să mă citească 

Ori să mă rupă în bucăţi. 

(August şi noi) 

            Prietenii întru spirit nu fac însă concesii pe tărâm 

estetic, acolo unde verbul arde iar adjectivul usucă sau 

hrăneşte substantivele, acolo unde numele poetului se 

pierde în umbra timpului iar versurile lui devin 

proprietate colectivă. Asistăm la un emoţionant sacrificiu 

artistic, de fapt repetabila soartă a creatorului de frumos, 

a artistului care ştie că publicul îl poate sfâşia sau 

transforma în statuie. 

             Poeta resimte intens hedonismul hidos care 

frământă secolul cu pofte nemăsurate şi, fără a-i fi teamă, 

se adresează cu optimism unei instanţe universale pentru 

a moşi 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, întorşi azi de la mare 

Să traverseze veacul. Prunci crească-n sărbători…” 

(Beznele) 

Blagiană (Gorunul), transformând fiorul 

existenţial al marii treceri în pragmatism basarabean, 

profunzimea filosofică a dezmărginirii se manifestă prin 

reinventarea eului, printr-o reificare gospodărească şi, în 

fond, prin încheierea unui ciclu existenţial, prin 
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reîntoarcerea în miezul lucrurilor, în „mijlocul 

fenomenelor”, cum spunea Nichita Stănescu. Este 

aproape ca finalul Odei, în metru antic: liniştea 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 aleşi, dintre aceia care 

aud vocea planetei, care resimt dureros mersul 

universului. Acolo unde, dihotomic, noaptea şi ziua, într-

o mecanică cerească a suferinţei, se luptă pentru a 

guverna lumea, poeta suferă: 

„Când cerul zilei loveşte 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 şi noi, în  valoarea mesianică a poeziei sempiterne:      

„Dacă Dumnezeu ar fi păstrat Cuvântul doar pentru Sine, 

cum s-ar fi înţeles oamenii? Cum ne-am fi transmis unul 

altuia, dorurile, bucuriile, durerile?”   

Nostalgia paradisului pierdut răscoleşte sufletul 

ingenuu al Poetei, care retrăieşte - in absentia - o 

copilărie edenică, pe când mirabila sămânţă, firavă, 

germina fericită, visând la legitimitatea apartenenţei la o 

superioară umanitate. 
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„Am mandat, de om, dar cine mi-l cere…” sau în alt 

poem: „Nu mi-aţi făcut nici un rău, doar atât: 

Mi-aţi izgonit copilăria din sânge.” 

Universul nu se revelează decât celor hărăziţi de 

Dumnezeu să vadă nevăzutul, fericiţi să pătimească şi să 

audă „cum iarba creşte”. Renata Verejanu face parte 

dintre aceşti prea fericiţi…care au ştiut dintotdeauana că 

patria limbii române îi aparţine. Ea, poezia Renatei 

Verejanu, nu este doar trăire ci mai ales îndemn, nu este 

doar şoaptă, ci urlet este şi sete, dragoste şi dor de patria 

mare, patria neciuntită a limbii române. Poeta Renata 

Verejanu a promovat frumuseţea limbii române prin cele 

mai inedite metafore, profunde şi puternice prin mesajul 

lor, încât au înfruntat cu demnitate şi furia sistemului 

anilor”70-80 ai secolului trecut, când au fost scrise,  şi 

ticăloşenia anilor de după renaştere, ştiind că cititotul său 

e cel din întreg spaţiu românesc, e cel din mileniul trei… 
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Ofranda omeniei, carte de căpătâi 
Premiul II, Secţiunea – Eseu 

 

 

          Ana Maria Gîbu, elevă 
                           Dorohoi, Botoşani, România  

 

Motto: “Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare. 

Acum doresc să împărtăşesc din această bogată 

experienţă a mea şi copiilor ţării. Cel puţin unul să-şi 

facă din viaţă o sărbătoare, şi as fi împăcată.”  Renata 

Verejanu) 

 

Cuvintele mele, Renata Verejanu, din volumul antologic 

“Ofranda Omeniei” 

Renata Verejanu, acel “geniu invizibil”, 

considerată cu “un pas înaintea acelui timp”, după cum  
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mărturisea criticul Ion Ciocanu, este o poetă română din 

Republica Moldova, o poetă care cântă în versurile sale 

tot: viața, oamenii, țara, natura, iubirea, durerea, dorul, 

istoria, dorințelele, visele, bucuriile, împlinirile, 

frumusețea... 

Poezia “Cuvintele mele”, scrisă de poeta Renata 

Verejanu, face parte din volumul antologic “Ofranda 

omeniei”, alcătuit din cinci cărți, care a apărut în 1989 

(cu grafie chirilică), iar recent a fost  publicat la Tipo 

Moldova, Iași, în colecția “Opera omnia”. Volumul este 

străbătut de fiorul dulce al versului clasic, care se citește 

ușor, ca o melodie la prima lectură, dar pe măsură ce am 

aprofundat textele mi-am dat seama de profunzimea 

mesajului, de consistența filonului liric al versurilor, 

asemănător unui jar mocnit veşnic deşi în jur grămada de 

cenușă e enormă, şi se poate aprinde oricând, aprindere 

care depinde de cititor, de modul și capacitatea fiecăruia 

dintre noi de a înțelege și de a trăi mesajul acestor 

versuri. 

Întregul text relevă elementele universului poetic 

descris, astfel evidențiindu-se tema: expresia  suferinței 

unui om „atacat” de umbre, dar care se apără cu 

cuvintele,  cu propriile cuvinte. 

           „Cuvintele mele, pedepsele mele îndelungi…” 

Pot fi suferințele lumii, suferințele celorlalți. Eu cred, 

însă că sunt suferințele proprii, în lumea întunericului 

prodund. Se conturează, astfel, imaginea ființei umane 

asaltate de propriile ascunzișuri, de ceea ce se află 

undeva, la mari adâncimi. Dar, oricât de mare ar fi 

efortul de a-ți ascunde suferințele, cuvintele sunt cele 

care vor arăta mereu calea de a ieși la suprafață. Iar 

„atacul” nu mai este atât de  devastator, cu cât tainele au  

fost puse la vedere, îndemnându-ne, chiar să le vedem:  
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“Vedeţi, prinde puteri mucegaiul în grabă 

Citind secretul intim al ochilor mei zăpăciţi.” 

Senzația dominantă pe care mi-o induce textul 

este revolta, asociată cu o mare disperare provocată de 

obligația eului liric de a recunoaște existența, în ființa 

societăţii în care trăieşte Poetul, a laturii întunecate. Este 

ceea ce se poate numi „efectul umbrei” – revolta luminii 

din noi asupra întunericului din jur, care încearcă 

eliberarea din captivitate (și întotdeauna îi reușeșete). 

Umbrele, indiferent ale cui rezonează, firește, nu 

cu lumina ființei, ci cu umbra ei, înspăimântând-o, dar 

vin cuvintele care lămuresc, în  cea mai mare parte 

temerile, dorința de a exprima ceea ce simte eul liric, de 

aici titlul „Cuvintele mele”, care , chiar dacă nu se mai 

repetă în text,  devine laitmotiv.  

Întunericul luminos al ființei se opune asaltului 

celorlalte umbre, celorlalte temeri:  

“Numai să nu dau de o societate oarbă. 

Nimic mai înţelept decât să te înapoiezi în sicriu 

Şi singur să tragi capacul, ermetic” 

Așadar, eul liric luptă, nu doar constată un 

adevăr, pe care-l consideră de necontestat și imposibil de 

înlăturat. Luptă cu armele pe care le are mereu la 

îndemână, cuvintele: 

„Pe oasele proprii – poeme amare am să scriu, 

Evidenţiindu-mi gândul profetic.” 

 

Din această încăierare crudă nu se naște frica sau 

abandonul, ci scânteia generatoare de lumină, micșorând 

tot mai mult umbra, înfruntând cu demnitate și curaj 

neliniștea:  
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“Marilor mari, metafora nu-mi străjuiţi. 

Cine ar vrea să-şi preschimbe creierii săi 

În cununi de lauri, blânzi şi arcuiţi – 

Cu ai mei?!” 

Finalul poeziei aduce speranță: demnitatea cu 

care sunt priviți dușmanii în aparenta lor liniște, în timp 

ce „dezghioacă alune între dinţi”, ne asigură de izbânda 

luminii, iar ființa va putea înainta în viață arzând 

„deplin” pe „rugul nemuririi”. Ultimul vers se referă la 

condiția artistului, redată printr-o  comparație foarte 

sugestivă, cu valoare de prezent etern: „Cum carnea lor 

n-a ars în suferinţi”.  

Cu alte cuvinte, creația se poate naște doar în 

afara umbrei, după eliberarea ei din conștiința colectivă 

Poezia devine, astfel, copil al luminii, copil neînfricat. 

Tonalitatea poeziei este ascendentă: imaginea 

sumbră, cromatică, din incipit („Cuvintele mele, 

pedepsele mele îndelungi”) este anulată de cea optimistă, 

sigură, cu trimitere directă către destinatari, din final 

(„Cum carnea lor n-a ars în suferinţi”). 

Metafora morții, folosită în poezie înseamnă 

dualitate:  (întuneric – umbră, ochilor  zăpăciţi – 

înapoiere în sicriu, oase proprii– gând profetic, viață – 

moarte, temeri – speranță).  

      Titlul atrage atenția cititorului care se concentrează, 

de la început, asupra cuvintelor, dar nu orice cuvinte, ci 

„cuvintele mele”, imagine vizual-auditivă, senzorială, 

chiar (induce senzația de rece, de cald, de fierbinte).    

        Adjectivul pronominal „mele” accentuează 

subiectivitatea, apartenența cuvintelor la propria ființă, 

asumarea celor rostite, ca parte componentă a sinelui. Iar 

verbele la prezent sugerează continuitatea, perpetuarea 
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stării de grijă, de spaimă, de luptă, care pare să domine 

eul liric de ceva timp și continuă să-l apese. 

Prozodia este clasică: vers cu rimă, rimă 

împerecheată, care dă valoare sonoră și muzicalitate 

versului, care sensibilizează cititorul; ritmul dă glas unor 

sentimente puternice și tulburătoare. Limbajul poetic este 

accesibil, dar metaforele folosite încifrează textul, 

făcându-l atrăgător pentru cititorul dornic de provocări. 

Asemenea poezii l-au făcut pe un confrate de peste Prut 

să aprecieze: 

“Renata Verejanu este 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.”  (Ovidiu Bufnilă, scriitor, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România) 

          Anotimp sufletesc  (în memoria mamei Ana) 

O altă poezie mi-a atras atenția, (dar câte nu ar 

trebui comentate aici!!!) dintr-un alt registru sufletesc al 

poetei Renata Verejanu, o poezie dedicată mamei, 

memoriei mamei, care spre bucuria mea poartă numele 

de Ana! Nume pe care îl port și eu!  Să fie vreo legătură 

cu Ana lui Manole? Nu știu, dar vom afla împreună, 

lecturând cu mintea și sufletul versurile acestei poezii.  

Consider că poezia ”Anotimp sufletesc” este o „ars 

poetica”: expresia suferinței unui eu liric al artistului 

care-și amintește de suferințele mamei, suferințe pe care 

și le ascundea de copii pentru a nu le umbri copilăria:  
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“Aşa senină ploaie am văzut o singură dată: 

Ascunsă de copii, plângea în sine mama...”  

Este o constatare a copilului îngrijorat, care vede 

drama  părintelui preluată de zarea întreagă:  

”Și zarea înalt aprinsă de-atunci e înlăcrimată, 

Și plânge uneori fără să își dea seama” 

În final, neliniștea devine speranță, grijă și 

protecție: 

”Dar ochii părintești, în loc să mă aline,/ Mă izgonesc în 

ploi, să fiu mai sănătoasă.” 

Eul liric, în ipostaza de creator, își asumă propria 

creație ca pe un dar divin, cu toate ipostazele sale:  

”Nereținându-și jalea, fulgerul trimis e să lovească 

Cerul sufletesc de nori răutăcioși acoperit.” 

Poezia „Anotimp sufletesc” pare să contureze, 

după părerea mea, viziunea poetei referitoare la opera sa, 

definită, în întregul text, prin raportare la divinitate și tot 

ce ține de atotputernicia acesteia:  

” Așa senină ploaie, dar uite că nu trece,  

Ci în dureri adânci pâraiele-și revarsă,  

Și îmi rănește graiul, dansul ei cel rece –” 

Poeta își pune opera întreagă sub semnul experienței, al 

lumii interioare, al raportului cu puterea divină:  

”Și eu, copil naiv, o tot adun în plasă,  

Așa cum ochii mamei îi tot adun în mine  

Cu tot ce au văzut în viața lor frumoasă” 

Adresarea directă, la persoana întâi singular, este 

semn al relației de intimitate poet – Dumnezeu (ambii, de 

altfel, creatori, demiurgi). 

 La nivel morfologic, adresarea din incipit și din 

final se realizează prin verbe la perfect compus, 

imperfect și la prezent, dar intențiile poetei în ceea ce 
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privește crearea operei sunt notate prin verbe la prezent : 

„e înlăcrimată”, ”plânge”, ”domnește”.   

Confesiunea referitoare la îngrijorarea creatoarei 

pentru dezastrul din natură și din viață este exprimată 

prin verbe la prezent: „nu trece”, „să lovească”, 

”revarsă”, ca și cum s-ar încerca chiar oprirea clipei, 

pentru a-i lăsa artistei răgazul de a-și ”aduna” ”în plasă” 

”așa senină ploaie”. 

Elementele de prozodie: structura fără strofe, 

versul alexandrin, ritmul variabil – specifice versificației 

moderne, combinate cu rimă clasică, împerecheată, dau 

personalitate poeziei.  

Interesantă îmi pare folosirea rimelor masculine 

(terminate în consoană, care închid versul, tonalitatea 

fiind descendentă),  cu rime feminine din abundență (în 

vocală, care dau versurilor tonalitate ascendentă, 

luminoasă, deschisă). Această combinație pare a fi în 

concordanță cu trecerea de la imaginea luminoasă a 

poetei în plin act al creației, la cea tristă a amintirilor 

legate de mama sa. 

Un rol important îl joacă și punctuația: linia de 

pauză scoate în evidență adjectivul „rece”, subliind 

starea de durere, de regret. Punctele de suspensie 

marchează  întreruperea șirului gândirii și o pauză 

afectivă, ce accentuează sentimentele exprimate în text - 

evidențiază surprindere, ezitare, durere, regret;  

îndeamnă la meditație, sugerând, totodată, o puternică 

încărcătură emoțională a eului liric. 

Expresivitatea limbajului este dată de figurile de 

stil folosite: abundența de epitete („senină ploaie”, „zarea 

aprinsă”, ”nori răutăcioși”, dansul rece), dar și metafore, 

care încifrează textul, îl ambiguizează (”spicul în ochi-

aprins și rodit ”, semn al modernității). Iar dintre 
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elementele lexicale ce depășesc sfera limbajului cotidian, 

mi-au atras atenția inversiunile care dau putere 

mesajului. 

Titlul acestei poezii, format dintr-un substantiv și 

un adjectiv provenit tot dintr-un substantiv, semnifică ce 

au însemnat acei ani din viața poetei, când 

  ”...ochii părintești, în loc să mă aline,  

Mă izgonesc în ploi, să fiu mai sănătoasă.” 

Am citit într-un articol că ”un bun poet și critic 

literar, Tudor Palladi, ori de câte ori îi telefonează 

poetei Renata Verejanu, zice: - Bună dimineața, Ofranda 

omeniei…!” 

Mă alătur și eu domnului Tudor Palladi și rostesc 

cu drag și prețuire: 

- Bună ziua, Ofranda omeniei…! 

- Bună seara, Ofranda omeniei…! 

- Ani mulți cu sănătate și spor pe ogorul creației, Ofranda 

omeniei! 
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“Femeia care cântă  

    de parcă-ar săruta”… 
Premiul special 

 

 

 
 

Tatiana Scurtu-Munteanu 
                        n. 1984, Călărași,  

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați.  

 

Renata Verejanu, poeta născută în cuvânt, sărută 

înțelesuri și cântă formele poetice cu o sensibilitate 

aparte, cu dor nestăvilit, cu dragoste de viață, de vers și 

de țară, cu durerea poetului martir în propria soartă, 

având “semnul crucii prins între buze…” (Risipa cea 

mare). Și doar Moldova o putu încununa cu aceste 
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simțăminte, o șansă sau o neșansă a autoarei de a se naște 

în județul Soroca al Republicii Moldova: “Cuvintele 

mele, pedepsele mele îndelungi” (Cuvintele mele). O 

epocă nefastă face ca poeziile Renatei Verejanu să nu 

vadă lumina tiparului câteva decenii, dar odată publicate, 

versurile sale explodează, figura sa devine una 

emblematică pentru poezia/literatura română din 

Basarabia: “Mi-am turnat vorbele în palme, poftiţi:/ Voi, 

patru anotimpuri flămânde de mine,/ Serviţi..” (Oftat 

închis în auz). 

Versul clasic face poezia cantabilă, o duce lin 

către suflet, o urcă în vârful tuturor trăirilor și o face să 

trăiască și să răsune în timpane. Astfel poezia plânge, 

cântă, sărută sau râde, așa cum simte poeta în Cântec: 

/“Femeia care plânge de parcă ar cânta,/ Femeia care 

cântă de parcă-ar săruta,/ Femeia ce sărută de parcă vrea 

să râdă,/ Femeia care râde cu inima ei sfântă.”/ 

Propoziția frântă și așezată asimetric dă doar senzația 

versului alb, dar cursivitatea textului e aceeași și atunci 

când autoarea transmite de această dată mesajul către 

Toți bărbații: “Toţi bărbaţii/ Din vina cărora/ Inima mi-e 

palidă deseori/ Ar putea să intre/ În una din pagini/ Cu 

ocazia acestei sărbători.”  

Poemul Acuarelă este reprezentativ pentru 

metafora Renatei Verejanu, atât de pregnantă, atât de 

profundă, perzonalizată, reinventată: “Trag plapuma 

ruşinii pe corpul meu bronzat:/ O, cum mai latră gerul, 

trezind întregul sat./ Strâng pumnii disperării sub capul 

meu, fierbinte/ Nu cred să te iubească de astăzi înainte/ 

Aşa altcareva.” Poemul de dragoste este omniprezent în 

creaţia poetei, în care îmbină atât de frumos culorile 

sentimentelor, rezonanțelor, viselor și trăirilor dintr-o 

jumătate de veac. Din același registru, al iubirii timpurii, 
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nepătate, neatinse, trăite dincolo de aștri, face parte 

poezia Zăpada se retrage-n vise: “Uite cum zăpada se 

retrage/ Și lasă buzele-mi fierbinți -/ Și tu îmi frângi 

privirile atente/ De parcă-ai scoate bolțile din minți...” 

sau poezia Criterii, care trezește întrebarea: “Tu ești 

ecoul gândurilor mele/ Al nebuniei dulce înțeles.../ Hai, 

spune, după ce criterii/ Stăpânul umbrei mele te-am 

ales?...” Dacă iubirea Renatei Verejanu poartă haine 

frumoase, așa cum ne mărturisește artista în poemul Ce 

haine frumoase poartă iubirea, pe de altă parte dragostea 

de țară este o altă temă dezvoltată subtil de autoare în 

poezii  precum Gânduri de perspectivă, Dor, Pe treptele 

guvernului… “Au înflorit toţi zorii în dorul meu de 

neam” spune poeta. Poezia sa însăși este o reîntregire a 

neamului, o dovadă a unității, a unui respect aparte față 

de cuvântul românesc, asupra căruia s-a aplecat, de a 

scris Metafora nemuririi… „Zilnic îmi sărut întreaga ţară 

/ Cu multă sârguinţă / În fiecare minte să răsară / Floarea 

demnităţii şi nu umilinţa…”  

(Ploile de ieri) 

O altă mare temă a liricii universale este natura, 

redată atât de original în poezia Renatei Verejanu, 

conturată cu precizie, pictată apoi în diverse ipostaze și 

nuanțe: „Din pieptul meu zorii pornesc / Şi vin la tine 

tainic să te vadă/ Să-ți spună cât de mult eu te iubesc/ 

Când nopțile dansează în livadă”. Versul său abundă de 

imagini artistice, (precum de cetăţi e plină şi Moldova lui 

Ştefan cel Mare), fie ele vizuale, auditive sau olfactive: 

“De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici, / Şi cine-i 

regizorul ce-a rânduit tulpini?”  

(La micul ecran) 

         O bună cunoscătoare atât a literaturii române cât şi 

a literaturii statelor ex-unionale, poeta, fiind absolventa 
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Institutului de Literatură Maxim Gorki din Moscova, 

îmbină stiluri și semnificații pentru a da naștere unei 

poezii originale sub semnătura sa, o poezie la răscruce de 

drumuri dintre estul și vestul marilor culturi literare.  

 Timpul îi este poetului potrivnic, în fața timpului 

și a morții suntem cu toții neputincioși. Scriitoarea îi râde 

timpului în față, căci aceasta este singură soluție pe care 

o găsește: “Hai, râzi! Copil cu sufletul de ape, / Râzi! De 

fructul izbânzii aşa de aproape, / Zilele vin cu buzele de 

lapte/ Pe cerul memoriei să se arate.”  

(Mica mea bucurie) 

Renata Verejanu mai are cu siguranță încă multe 

de spus în literatura românească în dulcele și 

inconfudabilul său grai, pe acorduri line de vioară, cu 

înțelesuri pline de filozofie și modestie: 

“Nu-mi puneți stea în frunte, lumina-i se va stinge. 

Steaua mea e-n sânge, dar până voi ajunge 

Acolo sus pe cer, ca s-o ridic, înaltă 

Lumina vieții din trupu-mi se va smulge,  

Lăsând un manuscris cu soarta mea visată.”  

(Modestie) 
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Gânduri inmuiate în cerneala 

Renatei Verejanu 
Premiul special  

 

 
 

Laura Ţugarev, studentă, 

                                      Larga, Briceni  
 

                  Renata Verejanu, o exponentă a poeziei 

postmoderniste, care se naşte din adâncimea stărilor de 

spirit şi conexiunilor cognitive. Poeta, vine cu o viziune 

originală săpând cu maiestrie în cuvinte, astfel dându-le 

viaţă în vers, unde metafora se cufundă în silabă. 
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       Poezia Metafora revoltei, semnată de 

R.Verejanu sugerează ideea unei abordări specifice şi 

inedite asupra unei revolte lăuntrice ce caută să se 

elibereze din rama arhaică al pieptului, evadând cu 

îndrăzneală spre libertate: 

 „Pitici la suflet şi la gând – pitici, 

 Dornici de-a goni prin pieptu-mi libertatea…” 

 Exprimându-şi o viziune asupra sistemului de 

valori „Cinstea din genunchi ca s-o ridic”, relevă fără 

îndoială lirismul dur prin care tinde să anticipeze 

cautarea adevărului, libertăţii, divinităţii: 

„În spaţiul dintre inimă şi creier 

 Dumnezeu a aţipit un pic” 

          Clădită poezia, pe o gamă variată de mărci 

artistice, metafora „Dumnezeu a aţipit un pic ”, remarcă 

elementul divin care poate fi găsit în firea individului, 

prin diferitele elemente, unele fizice, alte spirituale. 

Refuză canoanele poeziei clasice şi aderă la pleiada 

poeţilor lumii care optează pentru un stil lejer şi degajat 

ca structură, dar plin de greutate semantică, aşa cum 

găsim şi poezia Renatei Verejanu, chiar de la început, 

anii 1970-1980… 

       Tot în drumul care ar duce la găsirea şi 

înţelegerea adevărului este şi poezia Drum spre adevar, 

unde se dezvăluie o altă filieră de percepere a adevărului 

în sine, prin dreptul de mamă! 

Simţindu-se un amalgam de bucurii, taine, 

proteste, dureri, adunate la un loc, desprindem din 

versurile sale că dreptul de mamă poate deveni unul 

primar, asumat şi acceptat, care nu poate fi contrazis prin 

nici o lege. 

„Minutele ce mă locuiesc, mă supun 

 Pentru a-nţelege ce mai am a zice.” 
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         Eul liric recunoaşte că timpul este acel care 

coseşte clipa, iar minutele devin cele care domină fiinţa, 

lăsând-o faţă în faţă cu necunoscutul, nebănuitul şi 

neînţelesul. 

Tema dragostei îşi găseşte şi ea adăpost în creaţia 

verejaniană, prin Pâna la dragoste, iubirea fiind o tema 

existentă în toate literaturile din toate timpurile, definită 

ca o experienţă umană fundamentală.  

 “Mi-i sete a râde, mi-i sete a plânge 

Mi-i sete a trece mândru prin viaţă” (Sete de tine) 

        Această sete care mistuie spiritul, care-l ridică 

până la dorinţa de a râde, şi-l coboară la durere şi lacrimi, 

această doriţă de a strânge în palme o lume întreagă ce se 

ascunde în ochii unei singure fiinţe, un microunivers 

diseminat în sărutările de ieri şi multiplicat în amintirile 

de mâine. 

          Conturează o factură poetică modernă, uneori cu 

implicaţii sociale, alteori cu piloni filozofici voalate în 

cugetări care lasă nişte semne de întrebare şi loc pentru 

reflecţie dincolo de lectură, cum ar fi versurile: 

„Nu cautati, nu creste-n mine inserarea” 

“Saruta-mi vocalele dulci, spanzurate de limba” 

“Cautati un veac, doar al meu sa fie” 

“Eu capul meu nu-l pun pe umerii oricui” 

(din versurile devenite maxime, cartea “În lumea Renatei 

Verejanu, Maxime şi Cugetari) 

          Din realitate pornind, trecând printr-o serie de 

intâmplãri ( se pare că evenimentele o aleg anume pe ea), 

printr-o abordare proprie de gândire şi imaginaţie, dă ton 

realităţii care se macină în sine, aranjată în versuri, 

devine realitatea toturora. Pentru a cunoaşte şi a pătrunde 

în substraturile adevãrului absolut, pentru a poseda o 

cunoaştere complectã şi autenticã trebuie să atingem 
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realitatea esenţialã, ceea ce face necontenit Renata 

Verajanu, mereu ca o carabie care sparge graniţele dintre 

pământesc şi extraterestru, dintre abstract şi palpabil, 

dintre sesizabil şi necunoscut. 

Mereu zbuciumată, „neastâmpărată”, Poeta 

Renata Verejanu, stăpânește pana foarte bine, fiind 

asemeni unui mason al fantaziei sale ingenioase şi 

inovatoare care sculptează în limbă facând ca litera să 

vibreze şi să capete avalanşe şi accente cu totul noi, 

poate chiar şi necunoscute până la ea. 

        Deseori regulile sintaxei, ordinea topică a 

cuvintelor şi înţelesul propriu al cuvintelor sunt 

deopotrivă călcate, fără ca scrisul Renatei Verejanu să 

trezească sau să nască gândul, sentimentul unei limbi 

abstracte. Chiar dacă uneori te gândeşti ca Poetul îşi 

creează singură dificultăţi, pe care se complace să le 

rezolve cu uşurinţă  şi cu siguranţă. Chiar şi virtuozitatea 

stilistică atrage atenţia şi serveşte drept o temă de 

discuţie aparte. Această virtuozitate stilistică este 

însuşirea care îi uimeşte necontenit pe cititori. Deşi 

artista pare că se joacă, ori de câte ori renunţând la 

regulile obşteşti ale întrebuinţării limbii, ea le substituie 

nuanţe noi, neaşteptate, uimitoare încât limba devine 

plastică în mâinele sale. 

Poeta Renata Verejanu crează o POEZIE pentru a 

fi citită, nu ascultată, poate că mai puţin declamată, ci 

anume citită, pentru că Poezia sa constituie o pierlă al 

scrisului postmodernist! 

 

 

 

 

 



 

 

 

47 

 

 

Metafora revoltei 
Premiul Special – Cenaclul „Grai Matern” 

 

 

Cătălina Rotaru 
la  I.P.L.T “C. Negruzzi”,1999, Chişinău. 

Motto:  
Nu mă hrănesc cu substanța care    

 este Viața, ci o reproduc. 

                                                  Renata Verejanu 

 

Dintre toți poeții pe care i-am citit și dintre toate 

poeziile care mi-au plăcut, anume opera poetică a 

Renatei Verejanu mi-a schimbat complet viziunea asupra 

vieții. Nu pot spune că mi-au schimbat-o în binele acela, 

uşor, pe care-l caută tot tineretul acum, însă m-au făcut 

să văd tot ceea ce nu vedeam pînă acum: toate aspectele 

negative ale vieții și ale societății în care trăim. M-au 
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făcut să le văd, să le înțeleg, să le accept sau nu, dar să 

nu-mi fie frică de ele. 

          Renata Verejnu este unul dintre acei poeți 

adevărați, care își deschide sufletul în fața cititorului, 

care își expun punctul de vedere fără frică și stînjenire.  

“Norii au cîntecul lor, nesubjugat” spune poeta în 

poezia” Fară stapîn” sau “ Eu fac ce vreau, pot și să rîd” 

zice în poezia “ E liber pasul meu timid”. Chiar și titlul 

acestor poezii ne sugerează o libertate de gîndire și 

exprimare  nu prea întâlnită în lirica autohtonă.  

         Poeta abordează teme foarte dure, pe care nu le 

acceptă nici poeţii bărbaţi, în care se dezvăluie o adîncă 

profunzime sufletească. M-am bucurat să găsesc, dupa ce 

am citit mai multe poezii despre durere, politică, 

suferință și nedreptate, -  poezii ce au ca temă 

binecunoscutul sentiment de dragoste: față de parinți, 

față de o persoană sau față de patrie. ”Palpitant”, “În 

graiul dragilor părinți” , “Copiii Europei”  sînt doar 

cîteva dintre titlurile poeziilor ce impresionează  prin 

dezvăluirea unor faţete şi puteri noi a acestui frumos 

sentiment, uşor învăluit cu un voal de nelinişti și durere. 

De asemenea altfel sunt dezvăluite asemenea motive ca 

libertatea, fericirea și curajul. Acestă realitate crudă, 

ridicată la nivel de estetic, în metafore dure şi 

complicate, mi-a alimentat o admirație deosebită faţă de 

poetul neînfricat, din creaţia cărei nu am găsit în nici un 

manual de literatură. De ce este scuns un poet atât de 

interesant, - m-am întrebat. 

          Poeta Renata Verejanu aduce în literatura 

mileniului trei un expresionism nou, acum, când cărţile 

dânsei au început să vadă lumina tiparului, şi ne mirăm 

de ce nu au fost publicate atunci, când au fost scrise (prin 

anii opzeci ai secolului trecut). Citeşti cartea „a Munci, a 
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Iubi, a Trăi” şi descoperi că fiecare simbol, atât de 

cunoscut până azi, are altă profunzime, pe care nu o 

cunoşteam. Poezia  “Nouă carți”,  este o metaforă aparte, 

mai întegră, în care aspectele vieții sânt descifrate prin 

simbolul a niște carți, astfel tema vieţii fiind realizată 

foarte original. Tema vieţii, a demnităţii, a frumosului 

vieţii este des abordată de Renata Verejanu. 

        Citind aceste nouă cărţi în trei volume din colecţia 

“Ofranda omeniei”, am constatat, că poeta este o femeie 

foarte puternică, şi, deşi needitată decenii, împlinită pe 

plan profesional. Cred ca este una dintre femeile ce au 

reușit să dovedească ceea ce poate și că poate. Este un 

exemplu demn de urmat de către toate femeile, şi mai 

ales de noi, cei tineri. Or, este de admirat nu doar 

activitatea profesională a autoarei, ci este de admirat 

felul ei de a gîndi și de a percepe anumite lucruri, care 

atât de mult ne frământă pe toţi noi, semenii poetei. 

         Impresionată de creaţia poetică, am început să caut 

prin biblioteci şi alte cărţi ale acestei autoare. “În lumea 

Renatei Verejanu, Interviuri” (ce nume frumoase şi 

originale au cărţile ei!), am fost surprinsă chiar de primul 

interviu, realizat în veacul pe când generaţia mea nici nu 

era pe acest pământ şi publicat într-un ziar al cineaştilor 

Lanterna magică, despre care nici n-am auzit, dar atât de 

actual de parcă ne vorbea nouă, celor de azi. Am citit de 

câteva ori “În metafora revoltei”, interviul dintre 

Verejanu  Renata, lider al Societății Civile și Renata 

Verejanu, poeta, şi am rămas surprinsă placut de felul în 

care o persoană se poate contrazice pe sine însăși, 

reușind pînă la urmă să își apere punctul de vedere în 

ambele ipostaze. Este, după părerea mea, o dovadă că 

Renata Verejanu este o personalitate demnă de mult 

respect și de admirație. 
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      Consider că anume acestei autoare îi este permis 

să  fie comparată cu unul dintre marii poeți ai neamului 

nostru - George Bacovia, care de asemenea a  reușit să 

impresioneze prin natura de plumb a poeziilor sale, prin 

notele ce ating cele mai firave coarde ale sufletului. 

Dintre autorii contemporani, doar Renata 

Verejanu a reușit prin opera sa să mă inducă într-o stare 

de meditație profundă. Am început să gîndesc mult mai 

diferit asupra vieții, să o văd în adevarata ei semnificație 

și să nu-mi fie frică să accept și să lupt cu lucrurile care 

nu sînt tocmai frumoase și care nu au tocmai ca scop să 

ne bucure. Opera Renatei Verejanu m-a ajutat să îmi 

întăresc firea și caracterul, să mă pregătesc pentru 

trecerea din frumoasa lume a copilăriei şi adolescenţei în 

lumea reală, o lume plină de probleme și necazuri. 

Poeziile Renatei Verejanu, după părerea mea, nu 

sînt pentru orişicine, căci ele sînt de fapt niște bucăți de 

suflet, niște așchii de inimă și fragmente ale gîndirii 

acestui poet filosof. 

           Aș mai adăuga: cu ajutorul creației poetei, am 

aflat  noțiunea de zîmbet, am învățat să fiu fară stapîn, să 

văd în lume mai mult bine, să găsesc mereu colacul de 

salvare, să știu atunci cînd este de-ajuns, să nu mai 

produc întuneric, să fiu și eu un om de cuvânt, să cunosc 

ce este tăcerea, să mă feresc de capcane, să simt atunci 

cînd sînt refuzată, dar să mă bucur de viață, să am și eu 

liber pasul meu timid și să nu uit niciodată verbul traiesc. 

Marea Libertate e de fapt libertatea de gândire, susţine 

Renata Verejanu. 
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 „Semenii mei rămaşi fără 

amurg…”  

Laureat 

 

Ion Perciun 
                                             arhitect, or. Rezina 

 Cu bună seamă eu vin de pe șantierele de 

construcții, din spațiul urbanistic. N-am făcut facultăți de 

litere, dar, după o clasificare a mea proprie, este poezie 

de citit, este poezie de cîntat și este poezie de studiat, pe 

care e foarte greu a o scrie.  

Renata Verejanu a făcut poezie de studiat. 

Poeziile dumneaei sunt poeme întregi, fiecare poezie 

trebuie citită cu creionul în mînă, cu toate dicționarele 

metaforice existente, că nu e atît de simplă, sânt 

metafore foarte complicate. 

 În poeziile dumneaei fiecare rînd e adevărat 

haiku. ”Șă scoți din inimă bezna adîncă” - trebuie să fii 

nebun sau geniu ca să poți scrie așa și în cazul acesta  
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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 filozofie, 

să scrii hectare de hîrtie, ca să ajungi să te exprimi așa. 

Nu se dă poezia deodată, trebuie să ai experiență, să fii 

un cititor cultivat. Poezia Renatei Verejanu are tot ce-i 

trebuie:  rimă, ritm, dar principalul - are filozofie. Și tot 

în poezia Renatei Verejanu 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. 

 Sau aceste versuri ale dnei 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 această strofă să fie scrisă în toate 

instituțiile statale, fiecare ar trebuie s-o spună ca pe 

”Tatăl nostru”: ”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 şansa să fiţi contemporani cu o aşa distinsă 

Doamnă. 
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Nordul Moldovei are poeţi mari 

Premiul Special 

al Academiei Europene a Societăţii Civile 
 

 

Liudmila Vornicesco 

                                 s. Ocniţa, r-nul Ocniţa 

Ca lumea să fie împăcată de dragostea foii scrise, 

poetul, creatorul a dezvăluit acele nuanțe ale cuvintelor, 

încât cel ce le pronunţă, citind/declamând, să revină în a 

le simţi plăcerea şi armonia lăuntrică. Momentul care 

fierbe în permanenţă în opera poetei Renata Verejanu – 

Poetul Metaforei în Flăcări – e ideea de a surprinde până 

a te captiva, a seduce chiar, nu pentru a fi auzit poetul, ci 

pentru a pătrunde mesajul. Referindu-mă adânc la cele 

ctitorite de poet, mintea mea se inundă de înţelegeri 
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diverse şi multe trăiri personale, fiind o altă fază a forţei 

creatoare. Cele menţionate mai sus sunt confirmate şi 

precizate prin mai multe idei produse şi cizelate de poetă: 

„M-a prins august foarte bucuroasă – 

Eram la mijlocul unei cărţi: 

Aşteptam prietenii să mă citească 

Ori să mă rupă în bucăţi.” 

(August şi noi) 

Este ideea fenomenalismului autohton care ar 

sublinia mai multe trăiri într-o singură gândire, suflare, 

retrăire a sinelui şi anume ideea de trecere din august 

spre un alt anotimp, frântura dintre anotimpuri, augustul 

ca pod de trecere de la vară la toamnă – ce ar naşte 

simbolismul combinaţiei de cuvinte „să mă rupă”. O altă 

interpretare a secvenţei ilustrată de poet poate fi trecerea 

chiar a timpului fără frână ce se va  înflacăra în verbul 

„m-a prins”. Monitorizarea şi aranjamentul cuvintelor, 

jocul de cuvinte, chiar născocirea unor cuvinte sau 

evidenţierea acelui sens de care nici nu bănuiam – şi 

toate acestea pentru a reda ceea ce te frământă, 

modelarea lor sub forma utilă şi chiar convenabilă 

cititorului este o întreagă artă utilizată profesionist de 

către eul liric în această lucrare, sintagmă ce se 

evidenţiază din următoarele versuri: 

„Mi-am ales o pagină anume 

Şi o metaforă mai nouă am ales – 

Mă va recunoaşte careva nu după nume 

Ci după durerea din vers?...” 

 

Poetul are magia lăuntrică de a fi recunoscut după 

vers, după modalitatea de a scrie; la Renata Verejanu se 

simte clasicismul, se vede redarea oricărui semn de 

punctuaţie sub forma clasică pentru conturarea frumoasă 
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a sentimentului care necesită cercetat şi înţeles. Într-o 

altă lucrare a poetei Renata Verejanu, „Cuvintele mele”, 

care ar semăna a fi, la prima vedere, o simplă „dedicaţie” 

duşmanilor, oamenilor din umbră, mai ascunde o 

tangenţă fin semănată cu sentimentul de erou şi dârzenie: 

„Pe oasele proprii – poeme amare am să scriu 

Evidenţiindu-mi gândul profetic”. 

 

Labirintul gândului zugrăvit în culori şi oferit 

ofrandă celor care te critică este foarte greu de desluşit şi 

de aceea oamenii slabi de caracter nu încearcă să caute 

firul de diamant învelit cu versuri. În orice operă a poetei 

vibrează nodul de consecutivitate a gândurilor vijelite, a 

ideilor răscolite şi trăite cândva: „Cuvintele mele, 

pedepsele mele îndelungi…” – motorul de pornire a 

scrisului matur şi niciodată muribund. O altă mitralieră 

de răpire a sufletului cititorului utilizată de eul liric este 

rezistnţa în faţa celorlalţi prin studierea lor, cum ar fi un 

studiu antropologic: 

„Marilor mari, metafora nu-mi străjuiţi 

Cine ar vrea să-şi preschimbe creierii săi 

În cununi de lauri, blânzi şi arcuiţi – 

Cu ai mei?!” 

 

Este o pătrundere în sinele celuilalt şi scoaterea 

motivaţiei într-un stil atât de frumos şi nevinovat încât 

cel studiat şi „jefuit” nu simte doar cuvintele pe foaie. 

Opera Renatei Verejanu produce ideea de manifestare a 

stabilităţii, a neschimbării timpului, dacă nu citeşti dar 

treci cu privirea. Odată ce ai pătruns în inima versului 

bine plămădit ajungi la starea de autocaracteristică 

conform graficului construit de poetă. Constatarea 

acestor fapte este simpla aprofundare într-o mare parte a 
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operelor poetei, şi anume: Oftat închis în auz, Anotimp 

sufletesc, Toţi bărbaţii, La micul ecran, O lacrimă, 

Risipa cea mare – care se cere a fi studiată mai detaliat 

pentru a vedea sacralitatea ce o redă mulţimea, gălăgia, 

forfota extremă – dar care s-a născut în sufletul omenesc; 

sunt o parte care zidesc monumentul realismului 

eschivat. 

Lucrarea conturată sferic şi înconjurată atent cu 

segmente de simţire şi rafinate sentimente de frumos, 

„Risipa cea mare”, arată o mică dar înflăcărată revoltă 

laterală; orice lucrare are drept contur revolta, dar este 

diversă, lăuntrică, mobilizată, cu caracter. Este o 

îmbinare a câtorva dimensiuni în formarea unei stabilităţi 

unice cu toate că deţine un anumit criteriu de putere. 

Ţin să remarc o concluzie destul de personală 

pentru intenţia eului liric de a promova stabilitatea 

clocotită, mereu gata de a arde, de a izbucni. Sensul larg 

al operei poetice abundă de metafore caracteristice 

fiecărui atom social, în cazul de faţă – omul. Punând 

accent pe emisfera de creaţie înţelegem că este o natură 

pregătită mereu de a rodi, de a îmbogăţi criteriul virtual. 

Pe lângă cele expuse, tind să remarc o trăire, o epigramă 

aparte din creaţia Renatei Verejanu, o modalitate de 

supunere ascunsă, prin utilizarea cuvântului „stăpân”, ce 

se observă cu ochiul liber într-o poezie, şi anume: 

„Hai, spune, după ce criterii 

Stăpânul umbrei mele te-am ales?” 

 

Ideea de subapreciere indirectă completează 

întreaga fază a creaţiei, fiind evident o idee de supunere 

de către sine. Toate metaforele utilizate aduc o 

spumegare la marginile lucrărilor, ce cheamă firea 

omenească de a se regăsi şi de a trăi aceste momente 
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agere şi monotone. Darul de a scrie şi de  a transforma 

realitatea în poem înzestrează firea poetei, deoarece, 

după cum ea însăşi spune, va scrie versuri şi pe propriile 

oase. Culegând din majoritatea creaţiei, rând cu rând, se 

poate împleti o coroană solemnă de declaraţie a Reginei 

pentru scris, un ordin pentru oamenii care ştiu să-ţi aline 

sufletul, neîmplinirile, prin metafore care sunt arhipline: 

 

„Femeia care plânge, de parcă ar cânta, 

Femeia care cântă de parc-ar săruta 

Femeia ce sărută de parc-ar vrea să râdă, 

Femeie care râde cu inima ei sfântă…” 

 

Este un autoportret bine evidenţiat şi pictat cu 

litere, cu versuri nemuritoare… Este o redare a 

frumosului şi intelectualităţii, a fiorului şi a atragerii, 

care pune graniţe pe întreaga operă a poetei: frumosul, 

dragostea,  dârzenia etc. Niciodată nimic nu este destul 

pentru o viaţă deplină, dar pentru a fi, nu doar a părea 

aşa, trebuie să-ţi faci culcuşul şi acolo unde cresc spini, 

cum o face eul Renatei Verejanu, se tupilează în adâncul 

poeziei şi începe a înflori, a da roade şi a înfrupta pe alţii 

cu dragostea de vers, de viaţă, de omenie. 
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Zâmbetul sincer al Renatei Verejanu 

Menţiune 

 
 

Guzun Rusanda 
clasa a VI-a Liceul Teoretic „ Orizont”, Chişinău 

 

                 „La toate provocările răspund cu un 

zâmbet... În clipele mele grele sufletul zâmbeşte...”  
acesta va fi gândul  Renatei Verejanu inserat la finalul 

poeziei cu titlul „ Zâmbet”. 

           Surâsul, zâmbetul poetei este unul care e ca o 

pavăză, care reflectă un timp crud şi nemilos, în care 

Poetul a făcut faţă clipelor grele şi a încercărilor 

cotidiene. Constatăm un zâmbet care poate fi definit unul 

sincer, neprefăcut.  

Poeta prin zâmbetul ei nu înşală, nu trişează, din 

contra, învinge, depăşeşte, rabdă. Dinstingem un zâmbet 

sincer, împăciuitor în orice timp şi în orice situaţie s-ar 

afla El liric. 
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         Curajoasă este inima Renatei Verejanu peste care 

timpul nu poate trece. În ciuda a tot ce a avut de 

înfruntat, poeta dăruiește neîncetat zâmbete, vorbe și 

sentimente frumoase. Cu siguranţă, zîmbetul a ajutat-o 

pe Renata Verejanu să înfrunte toate greutățile. 

         Zîmbetul sau surîsul - un izvor al vieţii este amintit, 

citat, fie şi tangenţial, în poeziile: Simple pioneze, 

Zîmbet, Mica mea bucurie, Modestie, Gînduri de 

perspectivă, Cîntec, Criterii, O lacrimă ş.a. 

          Renata Verejanu depistează mai multe semnificaţii 

ale zâmbetului: „văzduh de primăvară”, „ştiutor a 

tuturor graiurilor”, „steag de glorie” prin intermediul 

căruia „sfarmă desişul ninsorii” şi „respinge din vârstă 

singurătatea”. Surâsul este unul nemascat care se naşte 

din adevăr: „Adevărul în sângele meu niciodată nu 

întârzie:/ Cu lacrima lui şi surâd, şi gândesc.”  

          Modestia o caracterizează şi nu acceptă să i se 

pună o stea pe frunte „Steaua mea e-n sânge, dar până 

voi ajunge/ Acolo sus pe cer, ca s-o ridic, înaltă... 

Intenţionat nu mi-o lipiţi, / căci fruntea mea surâde...” 

       Un elogiu adus femeii în poezia Cântec evocă 

surârul femeii suferinde din dragoste „ Femeia ce sărută 

de parcă vrea să râdă,/ Femeia care râde cu inima ei 

sfântă”. Un surâs tainic, candid îl oferă celui care i-a 

devenit odinioară „Stăpânul umbrei” sale: „ Am surâs 

gândiri cât frunză şi stele - / Surâde-acum în faţa mea 

Iisus...” 

           Modestă, serioasă, cu un chip ce reliefează 

proverbiala ei simplitate, atât în comunicare cât şi în 

port, prin modestia, omenia, cumpătarea, bunăvoinţa se 

impune în arta literară ca o martiră a scrisului latin.  
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Timpul iubirii eterne 

Premiul Special 

al Academiei Europene a Societăţii Civile 

 

 

Galina Matcovschi,  

Liceul N.Iorga, Chişinău 

     Între autor și cititor există o relație tainică și 

reciprocă marcată de tranzivitate, iar timpul prin 

oportunitate s-a metamorfozat din efemer în etern...  

      „Acest timp al iubirii” e culegerea de versuri ce 

nu lasă indiferent pe nimeni și nici nu poate fi altfel, 

deoarece chiar din titlu respiră cu actualitate, succesiv, 
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poeziile avându-și rădăcinile arboriscent implantate în 

solul vieţii sociale, privită caleidoscopic și refractată în 

căldura sufletului candid și combativ.  

  Trimiterile mitologice, dar și cele istorice fiind 

evocate dozat, ornează elevat conținutul, sugerând, 

concomitent, profunzime și valoare.  

           Energia emanată de versurile, care, la prima 

lectură, comprehensivă, par neînțelese, aglomerate în 

semnificații, se degajă compact, pulsând insistent și 

univoc, dacă lecturezi repetat, atent textul, care mai mult 

tăinuiește, decât dezvăluie, ceea ce este caracteristic 

poeziei implicite, care se vrea pe cât simțită pe atât 

descifrată: confirmând tenta caracteristică 

postmodernismului. 

             Starea poetică divergent dăruiește, din 

abundență, imensitate și profunzime gândului, 

transferând cititorul avizat într-o altă lume, cea a 

sentimentului cast, firesc, îngemânat cu certitudinea 

cugetului. Esența acestei realizări constă și în capacitatea 

receptorului de apreciere a simbiozei emotiv-mintale, ca 

valoare implicită a comunicării emițătorului-poet. Or, 

autorul, prin mesaj, se comunică, alteori asistăm și la 

cuminecare. Acest mister, vizând aspectul 

inexprimabilului, constituie o punte între emitent și 

cititor regenerând fericita situație a conlucrării în pânza 

creativității. 

     Atribuind, perfect și convingător, cele expuse 

autoarei Renata Verejanu, pot afirma că doamna 

fascinează nu chemând, ci ademenind în subteranele 

spirituale, și prin aparenta simplitate convinge că e bine 

să înțelegi, să te pătrunzi, să accepți că viața e captiva 

iubirii prin care existăm fericiți ori nefericiți, calmi ori 

agitați și, nici sub o formă, disperați.  
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     Prin poezia „Flori, speranță și noroc” putem 

exemplifica atitudinea anterior enunțată, deoarece poeta 

o susține cu versurile: „Toate faptele mele luate la un loc, 

/și cele patru anotimpuri bizare / Soarta răspândindu-mi-

se în vatră un foc...” 

     S-ar părea că tema, magistral abordată în 

culegere, ar fi cea a dragostei, e adevărat, doar că trebuie 

privită larg, prin prisma socialului, conceput în plan 

existențial: de la mitologie prin istorie până în actualitate. 

Această perspectivă colorează variat și nuanțat 

sentimentul dragostei, lansându-l inedit, curat și omenit, 

prin forța-i generatoare, dealtfel precum afirmă poeta: 

„Îmbrac lumina de mai, să-ți plac / Și-atunci când seara 

în deznădejde e stinsă / Soarele în chinu-mi nu e un lac / 

Cu lacrima ta pe fața-mi întinsă...”.  

     Eul liric se profilează, evident, fără să încapă în 

„Ora victorie...” și urmărește ca să nu-i fie stăpână, căci 

creatorul e în permanentă căutare și explorare a stării de 

inefabil, care poate face din iubire „problemă de stat” , 

vorbind liber și curajos „Omul acesta e numai iubire / 

Precum acela e numai venin / Precum altul e numai o 

mie / De metri până la cimitir”.  

     Succesiv, etapele trecerii iubirii prin om devin 

trepte  ale  speranței  „Precum brazda se coace-n pâine / 

Și infinitul miezului ei rămâne...”. „Omul ... dor” și cel 

„Iubire” ne poartă și pe noi prin „tăria stâncii” ca să ne 

lase în bucurii ordinare, ce permit să se înțeleagă: sunt 

absolut necesare, fiindcă „Nu trăim decât o singură 

dată”. Autoarea cu certitudine și vehemență afirmă un 

adevăr cunoscut până la banalitate, însă felul cum 

dezvăluie procesul vital, merită să fie perceput subtil prin 

avertismentul: „Nu sorbi văzduhul fără nici o felie de 
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soare...”. Astfel eul poetic sugerează, parcă, să evităm 

banalitatea inevitabilă prin efortul tenace al tinereții și cu 

prețul acesteia permanent și pertinent să împodobim 

„destinul cu avuția iubirii”. Concluzionând în finalul 

poeziei prin „Nu-s femeia, ci ziua în care trăiești tânăr și 

cinstit”, ne dezarmează, de orice speculații cu trimiteri la 

complexitatea vieții și ne uimește prin simpla descoperire 

a zilei albe, din care nu trebuie să pierdem nici o clipă, 

iar din „Vijelia trupului” să ne alegem cu „tăria 

locatarilor firii”.  

     Această „mirabilă semânță” a adevărului sfânt 

rămâne covârșitoare, debordantă și în următoarele poezii: 

„Anotimp sufletesc”, „Modestie” etc.  

     Concret-senzorialul îngemănat cu uimirea, dar pe 

alocuri și ludicul întrețesându-și ușor culoarea – toate 

lasă să se întrevadă ipostaza urbană: „Chișinăul în 

noapte”, unde „Mersul îşi frământă aluatul / Cer e totul. 

Și distanța între noi... / Și între degete e cer”.  

     Subtilul exact și tainic, asemenea unui aisberg 

profund vualat, dar și imaginarul ori mărturisirea – toate 

incită în opera poetei.  

     Contrastul, antiteza evidențiind frământările 

creative și accentuând starea interioară, parcă ne fac 

martori la inițierea actului poetic prin zbaterile „Să te 

blestem cu șoapte amare / Ori să te chem îndelung.../(…) 

Să te chem cu slove străine / Ori mă-nchid pe sub 

pleoape...” – ca apoi să conchidă: „Există un zbor...”. 

Existența acestui zbor o confirmă „Ars poetica” d-nei 

Renata Verejanu prin pânza împletită inspirat din 

traiectoria cuvintelor jonglate lejer, cu dibăcie neordinară 

– acestea constituind prospețimea exprimării sufletiste, 

atât de necesară astăzi și aici pentru contemporani, și, 

desigur, pentru urmași.  
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Prezența stilului face poezia, în cauză, atractivă și 

originală.   

    Forțele creative sunt inepuizabile, creatorul 

harnic și onest rămânând veșnic tânăr, emotiv și 

perceput; prin aceste obiective își croiește traseul și 

poeta, cel puțin, așa simt.  

     ...Și nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc pentru 

clipele de plăcere a lecturii cât și pentru posibilitatea de a 

contura ecoul sonor al unei speranțe de bine și de succes 

intru refacerea situației precare de astăzi.  

     Dumneaei ne-a redat încrederea și optimismul, 

anterior propagate abuziv, astăzi uitate ori ignorate 

intenționat...  

     Prin suflet dezgolit și sprinten cuget „Femeia care 

plânge de parcă ar cânta /Femeia care cântă de parcă-ar 

săruta/ Femeia ce sărueă de parcă vrea să râdă/ Femeia 

care râde cu inima ei sfântă... / N-a săpat cu șoapta, nici 

lumii n-a strigat / Dorul circular în taină a purtat...”.  

     Îmi exprim recunoștința, concretizând că Renata 

Verejanu poartă grija și norocul acestui neam împovărat 

de griji. 
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Renata Verejanu în ritmul speranţei 
Premiul Special 

al Academiei Europene a Societăţii Civile 

 

 
 

          Lidia Ursalovschi 
or. Rezina, 

         profesor  LT ,,Ştefan cel Mare“  

  

     A vorbi despre Renata Verejanu înseamnă a vorbi 

despre poeta care e în permanenta căutare a adevarului 

ce-o frămîntă: Adevărul nu se dă hăcuit în surcele 

(,,Marele marș"), a dragostei de viață ce-o simte pulsînd 

- Un soare necuten îmi curge în piept/ Nemurirea vieții 

să susțină (,,Continuitate"), a sinelui în sine: Stau și 

ascult tot ce gindesc de-o vreme  (,,Amurg de soare "). 
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         Poezia ei devine o manifestare a vieții personale 

prin care conceptul omului de creație picură nuanțat și 

expresiv sugerînd destinul pentru ,,vorbele " ce ,,se-

adună-n ...-în stoluri, sus "(,,vorbele se-adună ") ca să 

vină și cu o confesiune tristă :,, Dar sunt ani de secetă , 

ani fără de roadă ,/ Cînd gîndirea tace ca un măr uscat 

"... (,,vorbele se-adună ") dar și cu o condiție metaforică 

în aceeași poezie: ,,Dacă ele fructe-ar fi - ar cădea din 

pom / cele gînduri coapte și mult îndraznețe." 

       Ca mesager al veacului în care trăiește vine cu 

intenția de a modifica lumea, de a o face mai frumoasă 

pe ,,Fapta zării ", deoarece poezia o simte ca o 

tămăduire trecută prin ,,două lacrimi pe suflet "care ar 

topi gerul cu ,, Inelul demnității purtat pe mîna dreaptă 

"(,,Intenții sănătoase ".) 

        Caracterul feroce și principiile dure creează din 

poetă o veșnică flacără arzîndă cu palpitarea zilei de 

mâine. Astfel, poezia ,,Nu traim decât o singură dată" 

devine ușa imperativă a timpului în care trăiește, cu 

reguli ce sunt impuse de tumultul vieții : 

    ,,Nu sorbi văzduhul fără nici o felie de soare . 

  Nu alerga zilnic în ospeție la altă depărtare ...   

Cu țipete nu lovi în suflet, curgă veacul prin el .   

Împodobește-ți destinul cu avuția iubirii ... " 

 

   Poeta ne sugerează că ,,Izbănda ni-i în preajma " 

și ,, vijelia trupului adună insistent din firea domesticită 

a omului forțele pentru victoriile ce ne-așteaptă ." 

    Totul ce face însă omul trebuie să vină dintr-un 

suflet curat în care există buna credință şi cumsecădenia. 

Nu în zădar în ,,Proptele " Renata Verejanu întreabă cu 

îndrazneală contemporanul său :,,As vrea , totuși , să stiu 

cîte procente / De omenie în sînge aveți ?" considerînd 
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că unii caută proptele pentru a se înălța mai sus, fără a se 

dezmetici în mulțimea grăbită, ca spălare a sufletului 

devine lacrima, ,,un simbol de mare omenie" între 

bărbați prin care se ,, vede ziua cea de ieri " resimțită și 

durută. 

    ,,O lacrimă ce si-a pierdut stăpînul 

    și cum de moarte oare s-o salvez ?" 

                                            (,,O lacrimă " ) 

     Poeta simte necesitatea de a spune, prin propriile 

versuri, tot ce o doare pe ea dar şi pe semenii săi, doar că 

ea, geniul creator, are darul să vadă şi să simtă mai 

profund, mai adânc, mai clar, şi el, Poetul, nu este în 

stare să tacă, deoarece ,,Adevărul în sîngele meu 

niciodată nu întîrzie " și chiar dacă i-ar ,,Lipi geamul cu 

bancnote de o mie " sau i-ar ,, înfașura gura cu tapete ", 

ea ar îngina cuvîntul ,,iubire " atunci cînd își iese din fire 

declară în poezia ,, Simple pioneze ". 

     Viața poetului, consideră Renata Verejanu, constă 

în respirația ,,cu ochii celui dus departe " care ar putea să 

presimtă ,,Dezastrul care mîine se întîmplă "  

( ,,Viața poetului "). 

   Excesul iubirii nu i-a adus însă mari schimbări în 

viață : ,, În sălile de lux nu am nici un bilet ", eul liric 

vine cu un reproș, consemnînd că ,,Prea multă iubire nu 

mi-a adus nici o perspectivă". (,,Care-i perspectiva , 

domnilor”) 

     Evadarea de propriile probleme o vede prin 

refugiul solitar în valurile în care-și va plînge suferința 

(,,Intru în val și plîng ascuns a mea durere ") , văzîndu-

se monumentală cu ,,ultimul dor" ce parcă ar eterniza-o: 

,,Eu singură mă urc pe rug ... Și nu pot sa mor " (,, În  

val s-a dus durerea mea "). 
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       Chipul dintîi al unei femei Renata Verejanu îl 

compară cu o „urcare inversă”,  

metaforică ,, în fântâna ochilor " a celui însetat și ea vine 

cu sentința profetică :,, Odată și odată / veți cădea / În 

fîntîna ochilor mei "(,,Odată"), ca o rectificare a 

destinului este visul femeii care măsoară axele de trecere 

prin lume către cel mai înalt pisc al realizării depline - 

,,să ajungă până la dragoste”, purtând în feliera 

sufletului zâmbetul, durerea, adevărul sfânt. Iubirea 

creează nuanța de culoare și lumină, practic testamentar 

sună versurile : 

       ,,Până la dragoste s-ajung, alt vis nu am avut. 

        Uimirea, suferința, stejarii mai înalți ... 

        Să spună toți acei cândva de m-au știut . 

        Pînă la dragoste s-ajung, vă rog , să mă lăsați." 

                                                         (,,Până la dragoste ") 

Împlinirea destinului feminin Renata Verejanu îl 

vede prin ,, Am născut un fecior" simțind dimineața în 

care pâlpîie răsăritul nou-născutului. Sentimentul de 

bucurie regăsit în paginile de ,,manuscris ale zilelor 

trăite" se încunună cu ideea că ea este mamă: 

     ,, Mama pe sine însăși de rod se întreabă - 

       Se sfatuie nu cu o livadă , cu un pom " 

                                           (,,O silabă-prunc ") 

        ,, Azi nemuritoare bucurie am:  

          Fecioru-mi cheamă vîrsta înainte" 

                                       (,,Iunie, dis-de-dimineață ") 

        Astfel, realitatea mamei primește multiple 

semnificații, împlinind o trecere existențială prin ideea 

de viață. Mișcarea sufletului e resimțită prin oftatul 

eliberat, răsfirat ca un ,,zbor neterminat " al unei 

rugăciuni supreme în cele patru zări și anotimpuri 

flămînde de femeia ce se dăruie total: 
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                           ,,M-am înălțat . 

                             În numele de Mamă " 

                                        (,,Oftat închis de auz ") 

       Considerînd-se o creaţiune a lui Dumnezeu 

(,,Creiată sunt de Dumnezeu "), Renata Verejanu dorește 

să fie dusă de un curcubeu cu tresăltări de vorbe ,,Roșii, 

verzi, aprinse " prin minunea luminii. 

         ,,Mă las dusă de curcubeu 

           Printre milenii tainic ninse- 

          Un început şi un nucleu 

                           Caut în mine “ 

                                               (,,Video “)  

           Momentul de căutare a frumosului relevat ca un 

obiectiv al omului de creaţie constă în reţinerea aici, pe 

Pământ, o eternitate cu o condiţie care ar promova 

meştesugul artei : 

                           ,,Caut o ţară, şi copii talentaţi 

                          Să prindă de aripi câte o bucurie 

                             Să am motiv aici să mă reţin 

                             O toamnă , o viaţă, o mie … 

                             Caut o ţară cu copii cuminţi – 

                             Să am umerii amândoi înfloriţi  

                                                   ( ,,Caut o ţară “) 

    În ritmul speranței, îngerii care trăiesc în cugetul 

poetei devin un dicton din care curge ritmul vieții ,,sub 

semnul exclamării ". 
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„Dorul – mânzul cela 

cu floare albă în frunte” 
Premiul Special  

 

 

     Alina Osipov, elevă, Căuşeni,  

    Asemeni  unei perle preţioase, poezia s,trăluceşte 

instantaneu, dăruindu-şi măreţia şi splendoarea 

călătorului printre rînduri. Grandoarea sa îi inspiră 

înţelepciune. Un divin sentiment se împleteşte sacru 

aprins de sufletul înaripat, umplîndu-l de euforia ce se 

ţine de mînă cu dorul şi amintirile măcinate de timp… E 

dragostea. O relevare a urmelor lăsate de Domnia Sa este 

poezia „Dorul” scrisă de poeta Renata Verejanu, a carei 

titlu, fiind o cheie de înţelegere a textului sugerează 

sentimentul trăit cu atîta sinceritate şi dăruire de fiorul 

intern al eu-lui liric. Incipitul „Mînzul acela cu floare 

albă în frunte” evocă metamorfozarea trăirii proprii 

printr-un mînz ce se plimba neastîmpărat prin labirintele 

sufletului chinuit. Totuşi se simte mîndru şi liber, 
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păstrînd cu demnitate puritatea şi inocenţa sa accentuată 

prin „floarea albă” din frunte. 

    Motivele-cheie „mînzul”, „floarea albă”, 

„corpul”, „nechezatul”, „copita”, „adăpostul”, „pieptul” 

sunt într-o strînsă legătură cu tema principală, tema 

dorului - ipostaza cea mai poetizată a iubirii, a dragostei 

neîmplinite, a iubirii la distanţă, generatoare de tristeţe, 

dar şi de speranţă evocată şi în poezia ”Iubind în taină” 

de Mihai Eminescu  „Dar nu mai pot. A dorului tărie/ 

Cuvinte dă duioaselor mistere;/ Vreau să mă-nnec de 

dulcea-nvăpăiere/ A celui suflet ce pe-al meu îl ştie…”. 

      Sugestia textului liric este ilustrată prin figurile 

de stil care compun un tablou unic prin frumuseţe, un 

adevărat ansamblu estetic realizat prin îmbinarea 

imaginilor vizuale cu cele motorii, provocînd o emoţie 

puternică de admiraţie şi încîntare cititorului. Astfel, 

pentru a accentua puritatea şi inocenţa sentimentului 

chinuitor în poezie el apare în corpul unui „mînz”, 

metaforă ce sugerează junimea fiinţei al cărei suflet tînăr 

şi neastîmpărat îşi poartă copitele printre cărările fiorului 

interior. Simbolul „floare albă” evocă sensibilitatea de 

care e copleşită întreaga lume lăuntrică. Fiind încă la 

început, dorul metamorfozat într-un mînz aleargă 

nepăsător şi vesel cuprinzîndu-i corpul tînăr. Metafora 

„nechezatul din soare” accentuează valoarea măreaţă a 

acestei fiinţe ce asemeni regelui ceresc domină gîndurile 

şi trăirile atît de preţioase sufletului înaripat „Sprijinindu 

-şi copita de gîndu-mi, cu greu…”. Ca un adevărat 

împărat nu-i e frică de sentimentele firave ce asemenea 

„ierbii verzi” se ascunde sub un „uluc plin cu lumină”, 

metaforă ce evocă înţelepciunea şi conştientizarea 

procesului atît de bine înrădăcinat printre gîndurile 
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blajine şi inocente. Conjuncţia „iar” sugerează repetarea 

acţiunii de a împărţi lumină şi puritate gîndurilor 

măcinate de amintiri, dăruind speranţă, încredere şi 

optimism în asigurarea unui viitor mai plin de feerie şi 

culori aprinse „Iar îşi scutură floarea din frunte/ peste 

făptura celui de-o să vină”. Totuşi micul împărat îşi 

continuă calea „Mulţumit că-şi aruncă copita în vînt”, 

zdrobind teama zilei de mîine şi copleşind fiorul lăuntric 

prin paşi fermi şi încrezuţi lăsîndu-şi urma plină de 

fluturi coloraţi şi plăpînzi : „Din pieptu-mi porneşte acea 

alergare,/ Ce vorbeşte că tînără sunt.” 

      Poezia „Dorul” de Renata Verejanu aparţine 

genului liric, specie meditaţie. Îmbinarea lirismului 

obiectiv cu cel subiectiv se defineşte prin pronume şi 

verbe la persoana I-a „mi” şi verbul „sunt”. Eu-l liric îşi 

exprimă sentimentele de speranţă „Din pieptu-mi 

porneşte acea alergare,/ Ce vorbeşte că tînără sunt” şi 

indignare „ Sprijinindu-şi copita de gîndu-mi, cu 

greu…”, folosind limbajul metaforic ce redă visurilor o 

muzicalitate aparte. Făcînd parte din specia meditaţie, 

poezia redă starea de reflecţie continuă a eu-lui liric 

asupra trăirilor sale lăuntrice „Nu-l opreşte adăpostul, 

fânu-n curte,/ Nici ulucul plin cu lumină…”. 

     Pornind de la cuvintele lui Tudor Arghezi  că 

„poetul, acolo unde nu vede nimic omul , reţine 

miracolul lumii în mişcare”  putem afirma , că poezia 

„Dorul” ilustrează ironia fermecătoare specifică Renatei 

Verejanu.  Opera reaminteşte, că în fiecare din noi 

trăieşte „Mînzul cela cu floare albă în frunte”  - dorul - 

care mulţumit „aruncă copita în vînt”, umplîndu-ne 

sufletul de nemuritoarea idee că „tînăr mai sunt”. 
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„O casă ce ştie să plângă foarte senin” 
Premiul Special 

al Academiei Europene a Societăţii Civile 

 

 
 

             Anna Amoaşii, profesor, Bălţi 

Renata Verejanu: „cartea mea […] o casă 

Ce știe să plângă foarte senin...” 

Numai pe cel ce nu scrie cu sufletul nu-l va durea 

inima după scris…   

Poeta Renata Verejanu nu face parte din pleiada 

de creatori de poezie care afirmă că scriu pentru sine, 

deoarece cititorul nu crede că există dintre cei ce nu ar 

vrea ca textele lor să fie citite, mai ales când te prinde 

„august […] la mijlocul unei cărţi”. 
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Prin creaţia-le, toţi adevăraţii creatori devin cărţi 

deschise ce-şi aşteaptă cititorii. În acest sens, devine 

relevantă poezia „August şi noi”, de Renata Verejanu, 

versuri care ne oferă un mijloc de a constata că autoarea 

rămâne în zona poeziei filozofice, iar pentru a pătrunde 

în această lume obscură, cititorul trebuie să intre „în 

cartea mea ca într-o casă”, într-o lume pe cât de incertă, 

pe atât de familiară. 

Textul, deşi, aparent, plin de vitalitate, – „M-a 

prins august foarte bucuroasă” – este marcat de un plâns 

profund, dar neauzit, al întregii „case” ce „ştie să 

plângă foarte senin” mioritica împăcare în faţa 

destinului nostru efemer. Metaforele, precizările poetei, 

tratamentul morfologic şi sintactic special adaugă mereu 

sensuri noi celor aparente, la început implicite, apoi 

decise, în final, apoteotice. 

August e luna lui gustar, e timpul când începem 

să cercăm din gustul dulce-amărui al conştientizării 

adevărate a efemerităţii fiinţei umane, şi, plin de 

speranţe, ctitorul speră, or,  

„Aşteptam prietenii să mă citească 

Ori să mă rupă în bucăţi.”  

Autoarea determină un Eu poetic pe cât se poate 

de realist, fiind conştient de sinceritatea şi dragostea unor 

prieteni, dar şi de trădarea de care ar fi capabili unii 

dintre ei, în acelaşi timp, cu aceeaşi seninătate, acceptând 

că aceştia îl vor citi sau îl vor rupe în bucăţi, metafore ce 

accentuează duritatea vieţii şi ideea de imprevizibil a 

acesteia. 

Astfel, constat, că poeta atinge adesea culmi 

necunoscute, dar şi coardele cele mai nebănuite ale 

sufletului cititorului.  
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  Cu atât mai relevantă mi se arată poezia „Oftat 

închis în auz”, în care vocea lirică pare să fie cea care e 

gata să se răsfire, aidoma creaţiei sale, „Din casă în 

casă, din palmă în palmă”, căci, ea este conştientă de 

necesitatea propriei jertfiri, de aceea  

„Mi-am turnat vorbele în palme, poftiţi: 

 Voi, patru anotimpuri flămânde de mine,  

 Serviţi.” 

Timpul este cel ce ne măsoară destrămarea, dar şi 

cel ce ne macină, fiind gata să ne devoreze cu fiecare 

clipă care trece. Instanţa poetică, conştient, se jertfeşte, 

cu un calm apostolic: „Serviţi”. 

Autoarea face uz şi de imagini vizuale simple, 

descriptive, considerându-se „Istovită de anii mei”, dar 

abundenţa expresiilor metaforice conturează mesajul de 

o profunzime emblematică. 

Atrage atenţia şi metaforicul „zbor neterminat”, 

care ne duce cu gândul la acelaşi „august” simbolic din 

poezia evocată anterior. 

Motivul flotant al oglinzii „celor patru zări”, ce nu o 

mai încap, relevă sugestiva-i dispariţie telurică, iar 

sufletul e unul de Sfântă Marie, or, „Surâd blândă”, idee 

conturată şi de motivul urcuşului spre sacra maternitate, 

identificabil în secvenţa: 

„M-am înălţat 

În numele de Mamă.” 

De fapt, copiii sunt creaţia femeii, sunt esenţa 

existenţei ei, ea, prin ei, va dăinui, iar urmaşii, la rându-

le, îi vor asigura eternitatea, adică înălţarea spre divin, or, 

acest dar e unul ce determină superioritatea femeii, ce, la 

Grigore Vieru poate merge călcând 

„Pe seminţele ce zboară 

Între ceruri şi pământ”. 
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 Poemul „Cântec” pare unul dintre cele mai 

enigmatice din opera Renatei Verejanu. La prima lectură, 

simplitatea expresiei şi a construcţiei derutează cititorul 

obişnuit să accepte complexitatea mesajului numai în 

poezii cu expresia stilizată. 

Strofa de început şi sfârşit aduce a frământare de 

limbă, dar nu e nici pe departe un joc lexical, ci o 

descifrare a metaforei Femeie, la care nici Mihai 

Eminescu nu a putut da răspuns, Ea rămânând „Un nu 

ştiu ce şi-un nu ştiu cum”, dar, la Renata Verejanu, e o 

taină mustindă de bunătate, de dragoste, de cântec, de 

dăruire… ea e sfântă! 

„Femeia care plânge de parcă ar cânta,  

Femeia care cântă de parcă-ar săruta, 

Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă,  

Femeia care râde cu inima ei sfântă...” 

Selecţia imaginilor în poezie, ce pare influenţată 

de simbolism, vine să creioneze gama complexă de 

manifestări emotive ale femeii, câmpul semantic al 

acestui lexem presupunând o recuzită sentimentală foarte 

diversă: plânge, cântă, sărută, râde. 

 Desfăşurarea sintactică a poeziei sprijină jocul 

opoziţiilor morfologice: a plânge – a râde, a plânge – a 

cânta, a striga – a purta în taină etc. care accentuează 

marea taină a felului feminin de a fi, or, ea, femeia, e 

asemenea cunoaşterii luciferice blagiene: cu cât mai mult 

încerci să-i afli misterul, cu atât mai profund înţelegi că 

nu o cunoşti! 

Virtuţile acestor scheme sintactice conturează, 

absolut imprevizibil, taina autoarei însăşi, poetă de 

subtile convergenţe lirice. Arta ei stă mai mult în 

mânuirea sintaxei şi a contextului, a polisemiei decât în a 

crea eufonii şi imagini insolite. Deşi este evident că 
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reluarea anaforică produce un astfel de efect, aceasta este 

necesară deoarece toată greutatea metaforică a poemului 

se sprijină pe cuvântul „Femeia”, definind femeia-înger, 

iar structura închisă/circulară a poeziei s-ar putea să 

accentueze ciclicitatea vieţii, bazată pe ideea de 

maternitate, chintesenţă a destinului feminin. 

Dacă unii poeţi încearcă să dea o rezolvare 

definitorie multiplelor probleme existenţiale, Renata 

Verejanu este cea care, într-un fel, ne provoacă la a le 

afla, dar şi la a le accepta ca pe ceva absolut firesc, 

deoarece ea e cea care: 

 „N-a săpat cu şoapta, nici lumii n-a strigat,  

  Dorul circular în taină a purtat”,  

lucru pe care ne îndeamnă, subtil, să-l facem şi noi, 

cititorii.  

Privită mai îndeaproape, lirica Renatei Verejanu 

este una expresionistă/ impresionantă, în ea se ascunde 

secretul adevăratei poezii, care constă în originalitatea 

modului spunerii, durut:  

„Mă va recunoaște careva nu după nume 

 Ci după durerea din vers?...”, 

vers plin şi de purul adevăr, incontestabil, şi, în acelaşi 

timp, greu de recunoscut, ba chiar, deseori, foarte dificil 

de-al accepta. 

Poezia Renatei Verejanu pare să fie însăşi „viaţa 

noastră toată”. 
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”Eu am făcut din viața mea 

o sărbătoare” 

 
Premiul Special 

al Academiei Europene a Societăţii Civile 
 

 
     Liuba Pamparău,  

Bibliotecară, Drochia, 
“Un soare necunten îmi curge în piept 

Nemurirea vieții să susțină… 

Ahmatova zice cum că aș fi un mare poet: 

Cu, metafora-n flăcări și 

chipu-n lumină (Continuu) 

Pentru a se afirma într-un domeniu un om trebuie 

să muncească din greu. Circumstanțele istorice au 

determinat oamenii de cultură să-și asume 
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responsabilitatea de a contribui la schimbarea viitorului, 

pornind de la schimbarea mentalității poporului. Astfel și 

poeta Renata Verejanu toată viața a fost şi este o 

luptătoare înflăcărată, o patriotă pură, o activistă a 

renașterii. 

Prinsă în vîltoarea evenimentelor literar–

culturale, autoare a emisiunii televizate ”Micul Prinț” 

(așa i-am cunoscut activitatea și poezia), s-a afirmat ca o 

Doamnă, care a stat ca un scut de apărare în calea 

răuvoitorilor, organizând primul eveniment în Piaţa 

Marii Adunări Naţionale (cu Cenaclul „Grai Matern”, pe 

care l-a fondat şi-l conduce un sfert de veac), la care s-a 

dansat Hora Unirii, şi a avut curajul de a onora literatura 

cu o poezie îndrăzneață, trecută prin sabia minții și 

strunele inimii. 

“De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de-o mie 

Și mi-ați așterne covoare la scară cînd ies – 

Adevărul în sîngele meu niciodată nu întîrzie, 

Cu lacrima lui – și surîd, și gîndesc.” 

Implementând sute de proiecte pentru copii şi 

tineret, poeta Renata Verejanu este interzisă ca scriitoare, 

anume ea, considerată ”cu un pas înaintea acelui timp” 

(I.Ciocanu) 

Sunt bibliotecară, dar n-am întîlnit cărțile poetei 

pe rafturile din bibliotecă. Prin intermediul presei și a 

Internet-ului am cunoscut creația, care vine ca ploaia 

spre pămîntul însetat. Înflăcărat, ca discursurile pe care 

poeta le ținea pe la cenacluri, versurile celei care are 

”drumul spre adevăr” ne dezvăluie o personalitate 

înzestrată de puterea divină „cu talent, dar şi cu caracter” 

(M.Cimpoi). Poeta trăiește clipa din plin. Poezia domniei 

sale și peste ani nu-și va pierde actualitatea, va fi mereu 
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un strigăt, o chemare izvorâte din dragostea pentru 

adevăr și neam. 

Poemele din ”Ofranda omeniei” sunt atât de pline 

de viață: pline de durere, de vise neîmplinite, poeme 

trăite de autoare, dar și de noi, cei care-i citim creația: 

Visele-n zece volume  

Citește din care vrei 

Și o tusă ne-ntreruptă – 

Două zile iar se ciartă, 

Una-i ziua cea venită, 

Alta-i ziua cea plecată…  (Visele-n zece volume) 

Iubesc poezia, o citesc cu inima, o recit cu 

sufletul. Poeziile Renatei Verejanu emană lumină în 

suflet. Citindu-le devii mai sufletist, mai omenos, or, 

creaţia Poetei ne învață să percepem armonia vieții. 

Femeia care plânge de parcă ar cânta, 

Femeia care cântă de parcă-ar săruta, 

Femeia ce sărută de parcă vrea să râdă, 

           Femeia care râde cu inima e sfîntă…   (Cântec) 

Viața omului în această lume este o luptă, o ispită 

și în această luptă avem nevoie de multă răbdare, 

credință, nădejde, dragoste. Prin muncă și dăruire, prin 

opera creată, poetul naţional Renata Verejanu a dat 

dovadă de toate aceste calități. Poezia vine în cugetul 

cititorului altoind interesul față de patrimoniul cultural al 

țărișoarei noastre.  Dumnezeu i-a trimis Harul său și a 

binecuvîntat-o de a sluji acestui popor. 

E timpul vînătorii…de după tulpini 

Zece arme ochesc o singură idee… 

De frică glumele se îneacă în suspini, 

Împușcăturile se-adună în trupul de femeie.  

(La vînătoare) 
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Da, Poetul e o femeie, dar nu una supusă, ci o fire 

cu trăiri puternice, care promovează valorile naționale. 

Dragostea față de Limba Română emană căldură încă de 

la primul vers citit. Tudor Paladi afirmă că poezia 

Renatei Verejanu este ”ofrandă” pentru cititor, pe care î-l 

înaripează cu duhul zborului și îl cheamă spre înălțarea 

ideilor de Om, Adevăr și Dăruire. 

Au înflorit toți zorii în dorul meu de neam 

Și vin cuvintele, deja sacrificate 

Pe care pînă azi nici eu nu le știam.  (Dor) 

În poeziile Renatei Verejanu fiecare din noi își 

vede viitorul, își poate analiza faptele, își poate controla 

conștiința, poate să înțeleagă ce fel de persoană este și 

fiecare dintre noi se vede ce prezintă ca om.  

Îmi e vîrsta atît: tinerețe… 

Cîte vieți în ea să fi încăput… - zice poetul. Şi în 

continuare: 

Eșit-am în calea vieții cu brațele clipei întinse: 

O lumînare ce-o să mai ardă un veac… 

(Bucuroasă că ard de un veac) 

Renata Verejanu – femeia ce arde în trandafiri și 

în sărbătorile propriului suflet, - ne învață să citim, să 

gîndim, să ascultăm, să visăm, să prețuim clipa, să ne 

trăim pur și simplu viața și să facem din ea sărbătoare. 

Vreau să fiu perfecțiunea 

Soarta unui neam ales 

Și să afle națiunea   

            Calea care și-a ales… (Nu sunt replica oricui) 

Poezia Renatei Verejanu – unește oameni.  

Poezia Renatei Verejanu – educă patrioți. 

Poezia Renatei Verejanu - emoționează pînă la lactrimi.  

Poezia Renatei Verejanu e zbucium, dor, inspirație, 

demnitate, omenie… – citiți-o și vă veți convinge. 
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secţiunea - traduceri 
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Luca Cipolla  

1975, Milano, Italia 

Premiul II, Secţiunea - Traduceri 

 

Evadare din pedepse 

 

Un palid sărut, cules 

De pe sute de cruci - 

La tronul lor am acces, 

Deşi, mereu îmi încurci. 

Dansez la miez de noapte 

Cu îngerul meu păzitor - 

Câte o gură îmi scoate 

Din sângele azi roditor. 

Sufletul tânăr - apă adâncă, 

Un cor imens răsună în sobor, 

Ochii ageri în cer se îngroapă - 

Şi eu trăiesc la rădăcina lor. 

Într-un botez la convorbire 

Cu glas domol, de diplomat, 
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Încuie-mi gura c-o iubire 

Din care nimeni nu a evadat. 

Cu braţele amiezilor senine 

Mă leagă într-un dor neterminat, 

 

Pe urma ta au înverzit coline... 

Aşa târziu … în viaţă te-am aflat.  

 

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. 
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Criterii 
 

Tu ești ecoul gândurilor mele 

Al nebuniei dulce înțeles... 

Hai, spune, după ce criterii 

Stăpânul umbrei mele te-am ales?.. 

Hai, spune, din tăcerea ta enormă, 

În care toți chinezii nu încap 

Și vântul își ia propria ta formă 

De jos până la cap. 

Tu ești ecoul gândurilor mele: 

A celora pe care nu le-am spus... 

Am surâs gândiri cât frunză și stele - 

Surâde-acum în fața mea Isus... 

 

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. 
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Dumitru Marius Gabriel 
1981, Ploieşti, Prahova, 

Premiul III, Secţiunea – Traduceri 

 

 
 

August și noi 
 

M-a prins august foarte bucuroasă – 

Eram la mijlocul unei cărți: 

Așteptam prietenii să mă citească 

Ori să mă rupă în bucăți. 
 

Mi-am ales o pagină anume 

Și-o metaforă mai nouă am ales – 

Mă va recunoaște careva nu după nume 

Ci după durerea din vers?... 
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Eu mai rămân bucuroasă 

De parcă am învins pe-deplin 

Și intru în cartea mea ca-ntr-o casă 

Ce știe să plângă foarte senin... 
 
 

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… 
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Tudor Zanet, scriitor 
Congaz, r-ul Comrat 

Premiul I, Secţiunea - Traduceri 

 

 
Oftat închis în auz 

 

Mi-am turnat vorbele în palme, poftiţi: 

Voi, patru anotimpuri flămânde de mine, 

Serviţi. 

 

Istovită de anii mei, nu încap în nici o oglindă 

A celor patru zări; ca focul în lemne 

Surâd blândă. 

 

Oftatul, din suflet eliberat, s-a închis în auz, 

Nu-l goneşte nici o rugăciune, nici o sudalmă – 

Preludiu confuz. 

M-am răspândit ca un zbor neterminat 

Din casă în casă, din palmă în palmă – 

M-am înălţat 

În numele de Mamă. 
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         SAARLAA KAPANAN OFLAMAK 

 
 

Bän döktüm aucuma sözlerimi, oturun: 

Benim için aaç kalan o yıl zamannarı, 

Buyurun. 

 

Yaşlarımdan zabunnayan o dört taraf içi 

Aynalara da sıymêêr; ateş yalınnarın 

Sırıtması gibi. 

 

Bol canımdam oflamak saarlaa kapandı, 

Onu koolayamêêr ne dualar, ne da baarmak – 

Ayıplık ta yandı. 

 

Başarılmamış bir uçuş gibi bän daaldım 

Evlerdän evlerä, auçtan auca, ya bak – 

Bän üüseldim 

Salt Ana adınnan pak. 
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Secţiunea - Poezii de autor 
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Petra Ana Mirică-Bobiţ 
8 ani, Galaţi, România 

Laureată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inima decide 
 

Mi-e frică să-i vorbesc inimii, 

Poate o rănesc… 

Aş vrea să-ţi spun adevărul, 

Poate te iubesc… 

Dacă o sfâşii 

Va fi un râu după o ploaie de lacrimi. 

Inima decide! 
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Stan Gabriela-Elena 

n.2003, București,  

Laureată 
 

 
 

 

Cetina 

Cetină frumoasă, unde vrei să fugi? 

Nu-ți vezi locu-n casă sau vrei să ne-ajungi? 

Râzi când ți-e norocul, 

Râzi chiar și când plângi. 

Unde vrei s-ajungi? 

 

Tu departe-n munte 

Sau prin împrejur, 

Oare, care-i locul? 

La ce te gândești? 

Oare, tu vrei soare sau păcătuiești? 

Tu ți-alegi norocul chiar și când gândești. 
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Delia Tronciu  
 elevă, Liceul “Nicolae Iorga”, Chișinau,  

Laureată 

 
 

Acum și-ntotdeauna 
Mii de stele argintii 

Mi-a acoperit privirea, 

Tu în fața mea să fii 

Acum, și întotdeauna. 

Rolul tău în viața mea 

A fost mare, Minunea! 

Melodia m-alina, 

Acum, și întotdeauna. 

Ce greu e să reții 

Inima, nebuna, 

Să bată-n limitele vieții, 

Acum, si întotdeauna. 

În umbră tu rămîi ascuns, 

Iar cale nu-i niciuna, 

În univers tu ai patruns, 

Acum, si-ntotdeauna. 
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TAMARA DRAGOVICI,  

Skopje, Macedonia 

clasă 6,  „Stiv Naumov” 

Premiul Ziarului „Copiii Europei” 

 

 
 

 
MACEDONEANCĂ 

 

Fericită, sunt fericită 

Că m-am născut aici, 

Unde flutură 

Steagul macedonean. 

 

Pe cîmpurile largi 

Unde grîul se coace, 

Inimă îmi aici 

de bucurii cîntă. 
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Privirea peste tot 

Ca boboci înfloresc, 

Dorinţele înaripate 

ca pasările îmi zboară. 

 

În braţele tale, 

Eu te voi îngriji 

Eu te voi apăra... 

Pe tine, Maceconia 

Voi fi măndră. 

 

Grădina mea frumoasâ- sfănta, 

Tot Timpol sâ fii! Fericitâ! 
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Mădălina Partole 

2001 s. Cotova,  r-nul Drochia 

Laureată 

 

 
 

Limba Română 

Limba noasră, limba noastră 

E comoară strămoşească, 

Este tot ce-avem mai sfînt 

Pe al nostru scump pămînt. 

Azi o plîng şi mîne-o cîntă 

Cei ce o iubesc, 

Doar e una şi e sfîntă , 
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Dar Dumnezeesc ! 

Căci stramoşii ne-au lasat-o 

Ca să o pazim , 

S-o cîntăm cu armonie 

Şi să o iubim; 

Limba mamei-glas duios 

Leagăn şi îndemn. 

Limba ce-o vorbeşte-un neam 

Cu mîndrie , puritate , 

A fost veşnic şi a rămas 

Limba-n-care-nvăţ eu carte. 
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Inesa Vlas 
s.Mereni, Anenii Noi 

elevă,  Liceul ”Emil Nicula” 

Laureată 

 

Vreau să te uit 

 

Vreau să te uit…căci simt că doare 

De unul singur să reziști, 

În fața dragostei ce moare 

Cu zimbet stins și ochii triști. 

Vreau să te uit…căci tot ce-mi place 

Se-ntrupă in persoana ta, 

Ce astăzi cu răceală zace 

În gÎndul și-amintirea ta. 
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Vreau să te uit…căci steaua noastră 

Se pare că de-acum s-a stins, 

Iar nepăsarea ei albastră 

Cu-ntregul zbucium m-a cuprins. 

Vreau să te uit…nimic mai simplu , 

Dar și nimic mai complicat… 

Căci sufletul te vrea alături - 

Ce-i pasă lui că ai placat? 
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Corbu Mihaela,  
XII-a, Liceul Nicolae Iorga, Chişinău 

Laureată 

 

*** 

Te arunc în largul mării, 

Să te poarte valurile uitării. 

Uite, am făcut o crimă! 

Am scăpat de tine. 

Așa cred eu. 

Atunci, de ce mă urmărești? 

Reverși în mine soare. 

Dorești să mă încălzești 

Ca nisipul de sub picioare? 

Fiind fierbinte - mă arde, 

La fel o faci și tu, 

Doar cu cuvinte. 
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Violeta Calaraşanu  
LT ,,Mihai Eminescu”,  Hânceşti,                                                                              

Menţiune 

 
 

Vis apocaliptic 

Sfîrşitul e aproape 

Cînd frunza se usucă, 

Cînd ,,nu” devine ,,poate” 

Cînd ei încep să fugă. 

Cînd marea este sînge, 

Cînd focul este ploaie, 

Şi-n deşert cînd ninge 

Iar bezna este soare. 

Cînd dragostea se pierde, 

Iar eu te-aştept în noapte, 

Cînd îngerii coboară 

Iar tu pentru-a miia oară 

Mă minţi că o să vii. 

Plouă… 
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Cătălina Railean 
2001, Cricova, mun.Chişinău 

Laureată 

 

 
 

În pădurea liniştită 

În pădurea liniştită, 

Unde arborii domnesc, 

Frunzele vorbesc în şoaptă, 

Ciocîrliile doinesc. 

 

Păpădiile-nflorite 

Mîndre sunt în plină zi, 

La fetiţe-n coroniţe 

Cele mai frumoase-or fi. 
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Printre arborii de veacuri, 

Prin tufişuri dese, mii, 

Numele îşi cîntă cucul, 

În pădure dragă i-i. 

 

Dragă-mi este în pădure, 

Sub copaci înalţi, sub brad, 

Să privesc în taină cerul 

În adîncul lui să cad... 
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Denisa Lepădatu  
2002, Galaţi, România 

Premiul I, Secţiunea – Poezie de autor  
 

 
 

 

Vreau să renasc 
 

mi-am privit muza 

ce se juca 

întorcându-mi dimineţile 

cu capul în jos 

sorbea câte puţin 

din cele 

douăzeci şi ceva de ore 

când eu împărţeam în silabe 

traiectorii universale 

 



 

 

 

105 

lasă-mă 

i-am spus căutând drumul 

ce desparte ziua de noapte 

tu nu ştii 

că soarele mă strigă pe nume 

şi când îi ascult ecoul 

mă îmbrac în visul acela 

pentru care miroase aşa de frumos 

copilăria 
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Cibotaru Sandu, 
18 ani, s. Pelinia, Drochia 

Premiu III, Secțiunea – Poezie de autor 
 

 
 

Amurg de toamnă 
 

Amurg de toamnă tîrzie. 

Miros de stele căzute, 

Perechi de suflete-nvie, 

Ce fost-au în van dispărute. 

 

Şi rupe din cerul de noapte 

Luceferi pierduţi în gîndire, 

Găsiţi în cuvinte si fapte 

Filozofi ce-aşteaptă pieire. 
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Amurg de toamnă pustie. 

Si curcubeul frunzelor moarte. 

Cu zeci de culori ce învie 

Cuvinte expuse în şoapte. 

 

Rescrie din nou începutul 

Şi timpu-napoi îl întoarce, 

Să simtă sublim sentimental, 

Ce veacuri în inimă zace. 

 

Amurg de toamnă senină. 

Cînd cerul de focuri se umple 

M-atinge cu clipa ei fină  

Şi sîngele-mi arde în tîmple. 
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Andealina Agache 

elevă, c.Pelinia, Drochia 

Laureată 

 

Definiţii 

                                      Prietenia- 

                                      o dulce adiere de vînt 

                                      Bucuria- 

                                      o rază de soare, un cînt, 

                                      Viaţa- 

                                     o picătură de ploaie ce dispare 

curînd 

                                     Speranţa- 

                                     o ultimă frunză purtată de gînd, 

                                     Durere- 

                                     o singură lacrimă vărsată luptînd 

                                     Revedere- 

                                     Un chip frumos ce aşteaptă 

oricînd. 
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Mădălina Pripa  

elevă, s.Pelinia,  Drochia 

Laureată 

 

 

De dor 

În liniștea nopților de ceață pătrunse , 

Cad lacrimi fierbinți ce se transformă în 

ploaie, 

Se sparg de tîmple gînduri ascunse 

Și curg închinate uitării, șiroaie . 

Văpaia de stele veghează de-aproape , 

Nimic din ce doare nu poate-alunga . 

E eul ce-ascultă, îngână și tace , 

Ultimul cîntec de dor al cuiva. 
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Alina Saban 
1997, Liceul „Alexei Mateevici”, Căuşeni 

Laureată 

 

 
 

Mătase 

 
Albă mătase, 

Vîntoasă; 

De Iele ţesută, 

Cu-argint cusută. 

Amintire vîndută 

Întocmai ca sculpturile din marmură. 

De ce mă mai culc pe stele, 

Cînd colo jos, sub negurile rele, 

Doarme  iubirea vieţii mele? 

Poate  mă aşteaptă, 

Cu buzele-i scrijelite, 
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Mîinile reci, privirile amorţite... 

Şi ce creaţie mai cuprind! 

Căci pielea-i în îmbăţişări, 

Se-ntinde ca o peliculă 

Tare; 

Totul în acea ascunzătoare, 

În tignă. 

Şi ce mătăsuri ne despart! 

Creponate, vii şi vechi, 

Despart vorbe de urechi- 

Mătăsuri reci. 

Şi de ce mai dorm pe stele, 

Privind atît spre florile mele? 

Dansez, dansez şi tot dansînd, 

Sub picioarele mele, 

Văd petale cazînd, 

Rîuri secînd, 

Nisipuri zburînd. 

Dar iată că-s mătăsuri calde. 

Şi tu, bărbat din crengi uscate! 

Ţi-ai cusut, întîi de toate, 

Simţiri din fir de plumb. 

Să coase îngerul pe tine, 

O, tu, creatură din os şi vene! 

Pe trup costeliv, frumos, 

Mătăsuri deja calde. 

Iar eu voi dormi  undeva, aparte. 

Voi dansa, un timp, 

Undeva mai departe, 

Sub lună, 

Pe stele, 

Întocmai ca Giselle. 
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Elena Mihalachi 
Răzeni, Ialoveni, studentă 

Laureată 
 

 
 
 

Nu-mi ajungi 

Nu-mi ajungi ca aerul 

Cel de primăvară, 

Cînd spre drum ții calea 

Și revii spre seara. 

Nu-mi ajungi ca apa 

Cea din miez de iarnă, 

Ce sfințește locul 

Cel de mai cu seama. 
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Nu-mi ajungi ca ziua 

Unui muribund, 

Ce privește cerul 

Din priviri strigînd. 

Nu-mi ajungi ca noaptea 

Ce tainic coboară, 

Abia e dimineață 

Și tot acuma seară. 

Cronic, sînt bolnavă 

De tine ca de-un vers, 

Mă lăs de toate-n lume, 

De tine nu mă lăs. 
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Tudor Morari 
 c.Vatici, Orhei, elev 

Menţiune 

 

 
 

Calatoresc 

Calatoresc, prin visele vietii, 

Pentru a cunoaste muntele posibilitatilor, 

Cu puterea de-a distrunge duritatea ghetii, 

Unde frumosul, aprinde schinteea emotiilor. 

Calatoreasc, prin istoria veacului, 

Pentru a absoarbe aroma experientei, 

Daruita prin enigma cuvintului, 

Spre dechiderea usilor vietii. 

Calatoresc prin lumea amintirilor, 
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Pentru a masura implinirea sensului, 

De-a incetina influenta indoelilor, 

Pentru a exista, spre implinirea destinului. 

Calatoresc prin sentimentele sufletului, 

Pentru a-mi pastra, destoinic, sentimental de om, 

Sa simt, din nou, invaluirea frumosului, 

Sufletul sa rodeasca mereu ca un pom. 
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Nadejda Gogu  

1997, s. Mereni, Anenii Noi 

Laureată 

 
Femeia-lacrimă divină 

O, tu, femeie, parfum de neuitat 

O, tu, femeie, cu suflet blînd, curat 

Aidoma unei icoane ce te-ai înălțat 

Pășești în lumea ta, dar fără de păcat. 

 

Femeia e un început, e firul de speranță, 

Din dragoste se naște și tot cu ea dă viață. 

Femeia e un munte ce-l urci cu demnitate, 

Un testament pe care îl cinstești pînă la moarte. 

 

Femeia-i zi și noapte, e răsărit de soare 

Femeia-i dor sublim, o dulce alinare. 

E mamă la copii, bunică iubitoare, 

Ființă scumpă, dragă și plină de rabdare! 
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aşteptau strânşi, lipiţi alte clipe născând, 

printre genele mari fericiri lăcrimând; 

se vedeau, peste ani, răsfoind în album 

depănând amintiri la un capăt de drum, 

 

fericiţi, doar ei doi şi cu dragostea lor… 

fără negru pe alb, într-un un simplu decor 

alergau despuiaţi şi senini; fără a şti 

că iubirea lor vie într-o zi va pieri; 

 

dintr-o dată un punct!…şi-am fost doar…eu şi tu… 

însetaţi de un „da” şi sătui de-acel  „nu” 

ce începu a muşca de prin tot cu nesaţ, 

descântând şi ghicind viitorul în zaţ, 

 

până când sfâşiaţi, hârşâiţi adormeam 

spintecaţi şi de visul pe care nu îl visam; 

dezlegaţi zi de zi, depărtaţi de cuvânt, 

numai noi…tu şi eu,… doi pribegi pe pământ 

 

depărtaţi tot mai mult de un punct blestemat… 

eu sub capăt de pod, tu…legată de pat… 

azi…clepsidra e spartă şi …busola la fel… 

mai ştii? la-nceput eram doar …ea şi el 

 

şi livada de meri ce intrase pe rod, 

în care noi ne-apropiam, anod şi catod 

şi ne iubeam preţ de-un luceafăr pe cer… 

ruine şi praf…şi un punct…efemer…. 
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Ana Maria Gîbu  
1997, Dorohoi, Botoşani 

Premiată, Secţiunea - Eseu 

 

 
 

amintește-mi 

 
am fugit cu sufletul tău rătăcit  

într-o noapte 

folosindu-l pe post de cort  

prin deșertul negru al minții 

acum este prăfuit 

puțin șifonat 

dar e bine... 

mai poate fi așezat peste inimă 

ca un șal zdrențuit de sentimente mute  

nu mă învinovăți că nu te-am luat cu mine  

în călătoria spre alte adâncuri 

te-am dus sub candelabre în flăcări  
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dansând  

dimineața ai devenit  

rafale de vânt  

nu mi-ai amintit să ți-l înapoiez  

era palid și tușea de ceva vreme 

răcise în peșterile  

sanatoriului de sub pământ 

a evadat când savuram  

ultima brioșă cu ciocolată 

l-am găsit agățat în hățișul  

de vorbe 

aruncate aiurea 

pot să-ți înapoiez sufletul 

l-am cârpit cu dragoste 

este ca nou 
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Denis Chirtoacă 

or.Rezina, actor, regizor 

Premiul III, Secţiunea - Cântec 

 

CA MELCII... 

Vântul apleacă verdele ram 

Să ne miruiască cu rouă 

Și ochii noștri plouă 

Stând țintuiți într-un geam. 
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Ne divizăm în două precum amibele 

Alergăm în părți opuse cu viteza luminii, 

Iar timpul, tot întârzie să ne întâmpine, 

Lăsând în urmă bătăile inimii. 

 

Cu noi luăm pereții coșciugului și cravata, 

Lumea ticsită în sticla ispitei, 

Florile cu tot cu iubite, 

Lăsându-i în urmă pe mama și tata. 

 

Mereu în mișcare, fugim în mijlocul nopții 

Prefăcând în spirală pustiul, 

Ne-așternem pe spate sicriul 

Ca niște melci înaintea...morții... 
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IORDACHE NONI-EMIL 
1984, Popești-Leordeni, Ilfov, România 

Laureat 

 

 

să iubesc oamenii 

 

sub tălpi mi se creează o stare de deal 

ca o arsură albastră de stomac 

de formă alungită 

intensă 

sunt ceea ce mâine aş fi putut fi 

şi 

poate aceasta este singura mea stare 

de care sunt în stare 

 

lucrurile pe care mi le doresc 

nu sunt amintiri 

care să mă ajute să văd şi poimâine 
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dacă inima mea ar avea tălpi 

ar pompa sânge numai să se rupă 

printr-o smulgere în evadare 

de roşu. ea şi-ar scutura mâinile 

pentru a şti 

din ce capăt începe dragostea 

eu ştiu tot 

ce ar trebui să mă facă arbore 

 

mi-au mai rămas doar trei poze 

fără cronologie sau autor : 

 

3-2 /// una în care 

sub colţul unei gropi 

am buzunarele cusute de buze 

3-1/// una în care 

sunt obrazul ras al lui Dumnezeu 

3-0/// una în care 

migrez 

între intrarea în cuib 

şi demnitatea poticnirii 
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Cristian Ştefănescu 

1996,  Ploieşti, jud. Prahova 

Laureat 

 

Filozofie 

 

Am rupt un lanţ, 

Când am visat din nou, 

La cucernicele jucării, 

Am rupt un lanţ, 

Când am căzut în genunchi, 

Lacrima din ochii mei vorbind. 
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Am rupt un lanţ, 

Inima mea să sângereze s-a oprit, 

Şi cătuşele flăcării ei s-au topit, 

Lăsând în urmă gheaţa unui nou început… 

Am rupt un lanţ, 

Şi cu patosul libertăţii am scris, 

Ce m-a îngrădit în paralelismul dorinţei mele. 

Am uitat,am lăsat în Anatemă… 

Doamne,curgi peste mine, 

Libertatea Ta supremă! 
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    Mardan Madalina 
      17 ani, Berivoi, com.Recea, jud.Brasov 

Laureată 

 

 

Valsul fantomelor 
 

Sicriul albastru , 

Taci! 

Deşteptele aplauze 

Mai spune! 

dar si groazele  ucise 

în eterne înjosite, 

cu săruturi infinite. 

Şi era, noaptea de mort , 

Luna, eu şi barca-n port. 
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Oceane de linişte plutitoare 

Se duc stinghere la vale, 

Dar noi .. 

Pornim pe cărarea, 

găirii comorii 

vagaboantelor rime 

de dragul unei simple jucăii 

în noaptea plină de agonii, 

dar glasul morţilor târziu, 

se-aud zgomote-n sicriu. 

Culorile găsite de un mort sentimental, 

Colaborare cu marea de cristal 

Brelocul nopţii iar coboară, 

Şi iar e seară, 

Aud cum cântă luna la chitară. 
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Doina Gumeniuc 

1995, Ratuş, Teleneşti, studentă 
Premiul Special – Cenaclul “Grai Matern” 

 

 

Bariton 

M-a strîns de gît ca să-mi trimită aerul spre inimă, 

Inima precum o auroră boreală... 

M-a prins de privire ca să-mi guste imaginaţia, 

Imaginaţia unei seri de primăvară... 

M-a rupt din palmele uscate ale "fostului" şi "arhaicului", 

Arhaicul de-o mărime cu dorinţa de-a uita... 

M-a luat de mînă ca să prindă cu ea razele de soare, 

Razele ce împletesc credinţa în renaştere… 

   M-a culesdintre filele unei istorii nescrise şi aşteptînde, 

Aşteptarea ce o pun în cafeaua de dimineaţă…. 

       M-a cuprins un moment, cîntînd cu voce de bariton! 
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Adriana Grosu 
Bălţi, elevă 
Laureată 

 
                                              *** 

Al tău parfum feeric mai bîntuie prin mine, 

Iar sufletu-mi degrabă va cădea în vid 

Plecat-au din ființă cele clipe senine 

Ce mă țineau în viață ca-n fața unui zid. 

Plecat-a și speranța tăcerilor perfecte 

De-a cuceri privirea ce nu m-a cucerit 

Și numai amintirea atingerii inerte 

Într-un pustiu mult sumbru o viață-a devenit. 

Plecat-a tinerețea versurilor mele, 

Chiar și naivitatea de mine a fugit… 

Tu-ai devenit lanternă prin miile de stele 

În noaptea împlinirii a tot ce mi-am dorit. 

Tu nu vei ști nicicînd cum uneori pe mine 

Mă copleșea tristețea acelui infinit 

Ce-mi oferea infernul plăcerilor divine 

Și-mi garanta că tu ești tot ce mi-am dorit. 
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    Cristina Nicoleta Dumitru 
   1982,  Ploieşti, Prahova 

            Laureată 

 

Cercul strâmt 

 
Motor de gânduri 

Răsună în cercul capului, 

Sfidând încremenirea orelor. 

Câte amintiri încap într-un cerc! 

Oare nu vor da pe dinafară într-o zi 

Şi cercul va plezni? 

Rouă de griji, cărbuni consumaţi, 

fiinţe trecute, mâini de iubire, 

chemări de-mbrăţişări şi glasuri fără vârf 

O vor lua la vale speriate 

Că nu vor găsi alt cerc 

Care să le primească pe toate 

Fără să se plângă 

De înghesuiala gândurilor 
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Andreea Violeta Bobe 
1994, Galaţi,  

Laureată 

 
 

Impact 

Depresia sufletului se vindecă cu ceai de cicoare, 

florile negre ale salcâmului se topesc, curg în ghirlande 

de nisip. 

Miroseam culorile; comparam aroma fiecăreia. 

De fiecare dată altă culoare are altă aromă, altă simțire, 

alt zgomot. 

Violetul e cel mai profund în tot, cel mai adânc intuneric 

al vibrațiilor cosmice. 

Ceaiul este o infuzie de lavandă și violete îmbibate în 

oftatul de seară al soarelui. 

Băuturile aburinde nu sunt decât o infuzie de 

melancolie... 

liniște profundă topită în tristețe. 

Petalele rozalii zburau deasupra pomilor, deasupra 

mărgelelor din crengi. 
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Georgiana Ingrid Stoleru 
18 ani, a XI-a, Iaşi 

Premiul Special – Cenaclul “Grai Matern” 

 

Mic tratat despre stelele închinate nouă 
 

visul meu se zbate în 

universul mineralizat 

de timp iubire eternitate. 

 

visul meu e un poem- 

scorțișoară pentru clipele gri; 

el defilează la întâmplare 

balansând oamenii 

pe care îi poartă lejer 

la ureche. 

e punct de susținere pentru suflet - 

mic tratat despre nemurire, 

despre viața greierilor din Cipru, 

ce se adună chicotind la nunta 

de argint. 

la ce bun să prigonim visul 
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spre roțile sonore ale iubirilor 

apuse? 

îngăduie 

să fie el punct de susținere 

pentru sufletul nostru; 

îngăduie 

să așezăm frunzulițe de nuc 

în juru-i/ să-l culcăm pe partea stângă. 

dacă se răsucește în coșmar 

daca îți zgârie fruntea 

visul își lovește singur țeasta de pernă, 

afumat de alcool. 
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Mihaela Butuc 
cl. a XI-a L/T,,B.Dinga”, Criuleni 

Laureată 

 
 

Buchetul de flori dintr-un vas 
Zace pervazul cu amintiri. 

Plin de flori, sunt trandafiri, 

Care șoptesc într-un suspin: 

-Eu o să vin! 

 

Cerc uscăciune în suflet, 

Pentru a smulge ecoul 

Petalelor rosii-amare, 

-Te chinuie dorul? 

 

Sîngeră apa din vas 

și din venele mele. 

Disprețul slovelor tale 

Făcut-au numai tăcere. 
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Mircea-Andrei Florea 

1996, București 

Laureat 

 
delir2 

 

senzația ca ești strigat pe ambele nume ore renunță 

la formă concretă 

până la urmă o cameră 3 pe 4 să fie 

de ajuns 

.îndrepți coloana/ căști în urechi/ senzații pe on&orice alt 

gest de amortizare 

certitudinea ca un neon stricat asta-li-se-întâmplă-ălora- 

-cu-vis-sufocat/ după renunți 

și la asta/ rămâne poezia/ spațiul dintre creier - senzația 

de fugă. până la urmă o cameră singură poate ține orice 

tentativă de supraviețuire. când insomnia nu mai ține de 

anestezic 

vezi tu ce faci eșecurile emoționale în decor - un reziduu 

ai putea uda plantele duci p-ăia mici la școală/ fără să 

vrei 

umerii se apleacă/ impulsul de a mima nebunia 

tu știi 

încercam 
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Marina Manastîrlî 
Gura Bîcului, Anenii Noi, Studentă 

Laureată 

 
 

Imaginaţia 
 

În crize de suspiciune 

Se descompune demnitatea 

 În doze de adevăr  

 Se ascunde minciuna 

  În elemente stricte 

  Se strecoară îndoiala. 

Dizolv amarul copt  

Pe motive crude 

 Compar incomparabilul 

 Cu lipsa politeţii sociale 

  Astfel, transpare în viaţă 

  Realitatea imaginară 
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Galaxiile postate azi 

Au fost decupate ieri 

 Scurg nedemnitatea lejer 

 Cu planuri turbice 

  Calc peste minciună 

  Sărind în drum peste omenie. 

Păşesc neomul actual 

Călcînd nevolnic supremul 

 Coboară-n jos miros celest 

 Cu scări sau ascensor modern 

  Pentru a ne feri curînd 

  De ploi cu apă şi cădere. 
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Cristina Croitoru 
1994, Chişinău, studentă 

 

Laureată 
 

 

Pentru Dumnezeu 

Întregul univers va proclama neîncetat 

Că Tu ești Domn, ești plin de strălucire 

Si mii de stele-mi spun cît ești de minunat 

Rămîn surprins mereu de marea Ta iubire 

 

Întregul univers îmi spune că Ești Mare 

Ești plin de bunătate, victorie și slavă 

Și îngerii uimiți rămîn de-a Ta splendoare 

Și de aceea mereu vreau să-Ți dau laudă 
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Întregul univers ‘naintea Ta se-nchină 

Și munții cei imenși sunt mici în ochii Tăi 

Cuvîntul Tău Iisuse durerea mi-o alină 

De-aceea eu voi merge mereu pe-a Tale căi 
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Diana Enache 

    or. Ungheni, studentă 

   Premiul Special – Cenaclul “Grai Matern” 

 

 

Aceeași cale 

Fulger al iubirii triumfale 

Cerul a taiat in patru zari, 

Mi-a iesit, surprinzator in cale 

Si-a adus sperante si puteri. 

 

Zambet a nascut si-un vis, ferice, 

Contempland o lume cu-n sarut. 

Mi-a ramas in suflet, cum s-ar zice - 

"Tricolor ce sade pod pe Prut". 
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Imi uneste sufletul cu restul 

Si-mi provoaca inima sa bata, 

Pe-amandoi la fel ne cheama Vestul 

Si aceeasi cale ni se-arata. 

 

Hai sa trecem, impreuna, Prutul, 

Sa urcam pe dealuri cu stejari, 

Dar sa nu uitam, cumva, sarutul 

Cel din ziua Romaniei Mari! 
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Laura Ţugarev 

                    Larga, Briceni, studentă, 
Premiul Special, Secţiunea – Eseu 

 

 
 

Lecția de adâncirea sufletului în tălpi 

Mă aflu la o lecţie 

de adâncirea sufletului în tălpi 

respire aer – îmi cresc aripi 

şi mă transform într-un înger 

făcut din nea. 

 

Mirosul unui ceai negru 

din camera străină 

îmi blochează respiraţia 

şi cad. 

 

Mâna mea frumosul îl creează 

din vifor de natură şi de idei. 
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Eu îmi aplec fruntea pe care cresc flori 

şi curg peste sprânceană 

precum ar curge Nilul. 

Mă rog şi cred în Dumnezeul meu!!!! 

 

Pe ochi îmi pun felii de castraveţi, 

ei devin cameleoni 

albaştri schimbându-se în verzi. 

 

Dascălul vieţii, tata, mă învaţă un capitol nou 

al finei existenţe care costă mai mult de o monedă. 

Atunci îmi cos buzele cu crenguţe de salcâm 

dorind să tac. 

Respir aer... plâng... adorm şi tac... 
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Ion Beşleaga  
1992, Chișinău 

 
Laureat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leagăn blajin 

 
Pustiu e vântul, pământul e pustiu 

Lumea se-nvârtește ca viața-ntr-un sicriu 

 

Soarele mă bate, fierbe sânge-n mine 

Dulcea mea licoare din ceruri nu mai vine 

 

Și iarăși noapte-afară, iarăși suferințe 

Tăcerile din casă-mi răzvrătesc dorințe 
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‘ntunericul mă-ngroapă, aruncă-ncet țărână 

Privirea sa îmi strigă că moartea-mi e stăpână! 

 

Și clipele se scurg, încet cu pas bătrân 

Floarea, buze, pacea – pe veacuri se amân 

 

Foamea mă străpunge, frigul taie oase 

Nu-mi găsesc căldura prin miile de case 

 

Nourii se-ngroașă, ceru-ncepe-a plânge 

Din el, peste pământ, curg picături de sânge. 

 

Și nu-i nici o lumină, nici treptele de scară 

Nici chip senin de înger din ceruri să răsară 

 

E numai noapte, tăceri și un pustiu 

Acoperit de-a-ntregul de norul cenușiu 

 

Și văd cum după lacrimi și goalele cuvinte 

Devin o amintire și semn printre morminte. 
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Miruna Ştefana Belea 

 1992,Ulmi, jud. Dâmbovița, România, 

Menţiune 

 

 
 

miță 
 

miță avea un cal 

tot ca  miță 

așa îi semăna 

că și calului tot miță 

i-au zis când mihonea noaptea pe drum. 

 

era amărât miță 

că nu-l luase nimeni 

era bețivan și umbla mult la tinerețe 

cum umblă și miță acum 
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de mihonește noaptea pe drum 

și stă plecat cu zilele prin lunci 

și miță cu grijă nemâncat nedormit 

până se întoarce și mihonește la geam 

mihaha mihaha în colțul batistei 

cum ne-arăta mătrăguna 

unchiul a mers după bujori bătuți la miță 

și eu după unchiul 

și ce bine că miță nu era prin lunci 

m-a luat unchiul și m-a urcat pe spinarea lui cea osoasă 

ca pe un munte  de unde de-abia se vedeau bujorii 

m-am prins de coama lui ca de creastă 

și i-am căutat aripile cu picioarele 

 

miță mi-a șoptit atunci tainic 

să nu-mi fie frică de nearipi 

nu e mare lucru să zbori 

ceilalți cai zburători oricum răcesc repede sus 

și le cam piere și vederea 

mai bine pe pământ  prin lut de oale și nisip de cartofi 

la întrecere cu apele la popas cu brândușele 

la toamnă dacă vrei poți să vii cu mine 

dincolo de furcărie după focul sumedru 

să prindem din urmă pe dama care se dezgolește în luncă 

și ne aruncă în zeflemea rochia albă 

așa am vrut să fac dar între furcărie și focul sumedru 

s-a prăpădit miță 

și pe miță ălălalt n-a vrut nimeni să-l ia 

de amărât a luat-o mihonind înspre lunci 

zicea mătrăguna că mihaha mihaha în colțul batistei 

l-o fi prins iarna pe undeva 

știam eu mai bine după cine fugise. 
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Victor Rusu 
1992, Hînceşti 

Premiul II, Secţiunea - Poezie 

 

 
 

Olarul  
 

S-a stins și ultimul olar vestit 

Ce aduna din țintirime fete mari 

Și târguia tot lutul la olari 

Până a fost pe viață răstignit. 

 

Când era viu și plin de foc 

Am sfătuit la un ulcior cu vin - 

L-a făurit din taină și venin, 

L-a-nzorzonat cu flori de nenoroc. 
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Mi-a dăruit și mie un ulcior neterminat 

Cu fața netedă și arsă - 

Era de fapt o fată prea frumoasă 

Dintr-o grămadă de pământ uscat. 

 

Și parcă e mai plină de păcat 

Licoarea ce o sorb din el, în vise 

Mereu în somn am pleoapele deschise: 

Văd sufletul ulciorului, prin cerul despicat. 

 

Astfel am moștenit blestemul fericirii: 

Colind prin cimitire și lutul proaspăt car - 

Copil nenorocit, moștenitor de har, 

Ce meșterește cupe din tainele iubirii… 
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Alexandra Hanganu 
Cahul 

Premiul Special  

 
 

VIOARA 

E noaptea dezolantă 

a marilor dureri, 

Şi-n ea tot curg la vale, 

Privirile de ieri. 

 

În vechea locuinţă, 

Ca un ecou se frânge, 

Şi fără de credinţă, 

Vioară încet plânge. 
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Şi lin ea fredonează, 

O tristă melodie, 

Şi sufletul vibrează, 

Şi mortul parcă-n vie. 

 

Ah Doamne, cât mai plânge! 

Iar lacrima-i stropeşte pământul cel secat, 

Şi se preschimbă-n sânge, 

Ce nu va fi uitat. 
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Ecaterina Gabriela Trifoi 
1985, Bucureşti, România 

Premiul Special – Cenaclul “Grai Matern” 

 
Acasă 

 
Azi mă plimbam, cu gândurile mele, 

Pe-o pajiște de iarbă și de flori, 

Erau adevăratele comori: 

Narcise, ghiocei şi viorele. 

Şi printre flori se înalța o casă 

Cum alta-n lume nu am mai văzut... 

Ea mi-a zâmbit atunci și mi-a părut 

Atât de inocentă și frumoasă! 

Și emana din trupul său mândria, 

Dragoste de viață şi speranță, 

Căci se numea (titlu de romanță 

În litere de aur) România! 

Ca într-un templu am pășit, sfioasă, 

Lacrimi de-argint pe-obrajii mei zâmbeau 

Și florile-n grădină îmi cântau, 



 

 

 

153 

Căci ajunsesem, în sfârșit, acasă! 

Și, în casa mea, ardea strălucitor 

O tain-ascunsă-ntr-un pahar de vin, 

Căci Eminescu recita divin: 

„La trecutu-ți mare, mare viitor!” 

„Trăiască dar Moftul român!” ne spune 

Și Caragiale despre-a noastră 

Țară mândră, dar cam mofturoasă, 

Dar nerâzând la propriile-i glume... 

Și-atuncea, îmi arăt și eu mândria, 

Citind iubirea țării-n ochii lor, 

Trăind și eu cu ei același dor 

De țara mea, iubită România! 

Ești oaza mea de dor și libertate, 

Când toți ceilalți doresc străinătăți... 

Cea mai frumoasă-n lume te arăți 

Tu, casa mea pentru eternitate! 

Vedeam, apoi, în pat, lângă fereastră, 

Un înger blond, cât de profund dormea! 

Și o simțeam ca pe o sor-a mea, 

Atât de pură, atât de frumoasă! 

Ea s-a trezit mirată, curioasă, 

Cu-o inocență vie, de copil 

Și, strălucind, ca luna lui april, 

M-a-mbrățișat, tăcută și sfioasă. 

Și-n acea-mbrățișare am simțit-o 

Tânără, deșteaptă, românească, 

Gingașă, puternică, firească 

Și-atuncea, Doamne, cât am mai iubit-o! 

Și am rugat-o, draga, să îmi spună 

Numele ei și cine este ea... 

„Știi, România este mama mea, 

Eu sunt și mă numesc Limba Română!” 
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Tatiana Scurtu-Munteanu 
1984. Călărași,  Masterandă la Galați.  

Premiu Special, Secţiunea - Eseu 
 

 
 

Prizonier în primăvara mea 

 

Prizonier catrenelor furate 

Din primăvara care a sosit, 

Ai mâinile de dragoste pătate 

Și sufletul de floare îmbâcsit. 

 

Martirul incurabilelor vise 

Mă leapădă de formele pustii 

Și mă alintă în cuvinte scrise 

Pe talpa primăverii timpurii. 

Sihastru în timpanele tăcerii, 

Rugându-se de floarea de april 

Să îi închidă rănile durerii 

Din așteptarea fostului copil. 
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Ion Băbălău  
1996, Liceul „N.Iorga”, Chişinău 

Premiul Clubului Consiliului Europei 

 

 
 

Lacul în secret 
 

Luna şi stelele triste pe cer 

ascund sfâşietoarea taină. 

Apa se agită în cercuri întunecate, 

frunzele suspină în neguri adânci: 

eu aştept... 

Speranţa şi dorinţa, ca focul latent, 

îmi ard apele distrugând reflexia lunii. 

Aşteptăm împreună, 

dar la un pas greoi al tău 

am descoperit misterul astral: 

singurătatea, cuprizând apele mele, 

rădăcini a prins 

şi doar nuferii galbeni mai pâlpâie 

cu lumini solitare. 
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Elena Larisa Stan 
1968, Vălenii de Munte, Prahova 

Laureată 

 

 
 

Iubirile primăverii 

Făcea primăvara copii peste tot: 

Cu firul ierbii, 

Cu un trandafir, 

Cu un ciot... 

Ce buze senzuale avea liliacul. 

Ce serenadă cânta pitpalacul, 

Copii în pomi, copii din flori, copii în grădină 

Copii născuţi din verde şi lumină! 
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Îşi arunca primăvara rochia 

Şi alerga dezbrăcată de-i săltau sânii, 

Înnebuneau de hormoni parfumaţi toţi salcâmii, 

Roşeau primăvaratic trandafirii... 

 

Era Primăvara curtezană fără pereche, 

Cu cireşe de mai la ureche, 

Cu lenjerie de flori de cireş, 

Cu trup roz ca floarea de măceş. 

 

Cu trup zvelt de fecioară, cu surâs de copilă, 

Trecea zâmbind spre lumină. 

Se tăvălea prin muguri, prin iarbă şi prin flori, 

În urmă-i se năşteau fiori... 

 

Şi a văzut-o soarele dezmăţată pe-afară 

Şi-a transformat-o-n repede în vară, 

Şi-n urma ei, copii de flori, 

Cu lacrimi de petale tot cerneau fiori! 

 

Şi viaţa, sită de mătasă, 

Punea copilăriei rochie de mireasă, 

Şi se nuntea cu primăvara, 

Să-şi umple cu-amintiri cămara! 
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Mariana Eftimie Kabbout 
1973, Galaţi, România 

Laureată 

 

 
 

 

               Cântecul gândului 
 

În poiana dintre vise, la o margine de seară,    

Gândul unei ploi de stele-mbrățișa o lăcrămioară.     

 

Revărsat pe trupu-i fraged, ca un val de mângâiere,    

Încerca timid să-i cânte clipa tainei pasagere.     

 

„Fir de șoaptă rânduită pe frânturi de serenade,    

Tu, crâmpei ivit sub geana unei străluciri nomade,    
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Ce faci tu, aici, în lumea cu iubiri sinucigașe?  

Ţi-a sădit un zeu culoarea-n lagăr de priviri trufașe?”   

 

Întrebă cu râvnă gândul străjuit de nerăbdare,  

Năzuind să afle totul: cum și unde, cine, oare?!   

 

Dar fărâma-mbrăţişată nu răspunse. Numai vântul  

Răsfoia tăcut mirarea ce mai subjuga cuvântul.   

 

„Doamne, cât e de frumoasă! Frumuseți nu mai există!  

Cum de stă la mine-n brațe și de când e-aşa de tristă?”   

 

Mii de gânduri avea gândul şi-ntrebări cu mâna-ntinsă,  

Dar abia târziu poiana de-un ecou a fost cuprinsă:   

 

„Nu ştiai că-mbrăţişarea-i fericire parvenită  

Dacă, -n patimile vrerii, doar de tine-i zămislită?   

 

Şi pe cât o afli, astăzi, de cuminte şi frumoasă,  

Cam pe-atât a fost de crudă şi la fel de dureroasă!”   

 

Spuse trist ecoul serii şi-n tăceri neostenite 

A mutat, precum vei crede, toate cele amintite...  

  

Dar şi-acum, citind acestea, tu mai eşti... tu eşti străinul 

Ce-a rămas cu braţe pline doar de însuşi el... suspinul... 
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Mihaela Aionesei  
1971, Târgu Secuiesc 

Laureată 

 

 
 

țarină sfântă 

 
...și în genunchi de-ar fi să-ți port iubirea 

prin cerurile mele grele 

cărări aș face să-ți mai sărut odată 

lutul răscopt de-atâtea frământări 

să mă strecor în sânul verii cu miros de fân 

al cărul dor doar tu poți să-l alini 
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...și de-ar fi să nu mă mai întorc 

furată de oarece năluciri albastre 

i-aș spune lacrimii să cate în scorburi 

conturul mâinii ce mi-a legănat 

în puf de păpădii copilăria 

 

...și dacă am să uit de vatra părintească 

cu motoceii prinși pe la fereastră 

și umbre așteptându-mă în prag 

mai lasă-mă în taină iertare să cerșesc 

sătucule cu iz de Maică Sfântă 

și-apoi pribeagă am să pornesc spre altă casă 
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Lucian-Victor Bota 
27 ani, Mun. Aiud, Județul Alba 

Laureat 

 

 
 

Motto: 

“În lumea asta sunt zboruri care te înalță și zboruri care 

te doboară” 

 

Tăcere... 

dincolo de pereții cerului 

nu se aude niciun zbor 

pietrificata aripă 

are acum forma unui calendar 

fără zile 
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pe marginea timpului 

stau răstignit 

într-un colț de unghi 

geometric 

la capătul Universului 

 

..și încerc să-mi ascult zborul 

Într-o surditate profundă 

Așteptând ziua de mâine 

palmă spre vindecarea 

trupului 
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Tatiana Scripa 
Cernăuți, Ucraina 

Laureată 

 

 
 

Poezie pentru copii 

DORODONT 

 

Dorodont, pisoiul meu, 

Citește-o carte despre-un zmeu. 

Deodată, chiar pe brânci, 

S-a ascuns printre cipici! 

Cineva i-a spus bonjour 

Ori face iar parkour? 
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Să fie vreun cățel, 

Un ghemuț sau… șoricel? 

 

Dormidont suflă din greu: 

-Nu cumva vine un zmeu? 

Din cea carte și cu fapte 

Să mă dojenească-n parte 

C-am ciupit, fără să vreau, 

Floarea (galbenă) din glastră, 

Sunt cinstit, 

O spun pe șleau! 
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Ion Perciun 

Rezina 
Laureat 

 

 
 

Mi-e dor 
 

Mi-e dor de vară 

M-am săturat de-atîta frig 

Și iarnă seculară, 

Mi-e dor de Creangă, Pipirig - 

Mi-e dor de tine, Țară. 

M-am săturat de vorbă strîmbă 

Și veșnică ocară, 

M-am săturat să nu am limbă - 

Mi-e dor de tine, Țară. 
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M-am săturart de farisei 

Și vorba lor amară, 

M-am săturat și de pigmei - 
Mi-e dor de tine, Țară. 

M-am săturat de verb străin 

Și gașcă proletară, 

M-am săturat și de haini - 

Mi-e dor de tine, Țară. 

 

M-am săturat s-ascult minciuni 

Și vorbe apă-chioară, 

M-am săturat și de nebuni - 

Mi-e dor de tine, Țară. 

M-am săturat, dar sunt flămînd, 

Flămînd de tine, Țară, 

Flămînd de tot ce e român - 
Aștept să vină vara. 
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  MARIUS CIOAREC 
1974, Hunedoara 

Menţiune 

 
 

PRIMĂVARA  SUFLETULUI  MEU 
 

Călcând pe lespezile virgine 

Ale sufletului meu solitar 

Dau mâna cu zorile senine 

Ce mă poartă pe aripi de cleştar. 

Îmi place s-alint primăvara 

Atunci când Armindenul bate la porţi 

Când ziua e mai frumoasă ca seara 

Iar sentimentele sunt trase la sorţi. 

Trilurile inundă spaţiul primitor 

Încarcă sufletele cu alinare 

Mi-e drag să trăiesc şi simt că zbor 

Pe-a timpului aleasă spinare. 
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Luca Cipolla 
1975, Milano, Italia 

Premiu, Secţiunea - Traduceri 

 

 
 

Psihoză 
Îmi lăsai rucsacul 

unde e șemineul 

și mă uitai fix la un limb de trecuturi, 

acolo visele erau reale 

și realitatea o invenție mea. 

Kerosenul încet ardea 

flacăra, 

așa cum logica unui copil 

nu înțelege cărbunele 

de Crăciun 

 nu simți nimic 

și pământul devine pâine 

când nu mai reflectezi 

chipul unui simț ascuns. 
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Anna Amoaşii 
profesor Bălţi 

Premiu, Secţiunea – Eseu 

 

 
 

Pleoapele mele, ochii tăi 

Şi ninge afară, şi fulgii mă dor... 

De ce, ca şi fulgii, şi oamenii mor?! 

Mi-e rece în suflet - răceala-i a ta – 

Aş vrea s-o pot şterge, dar nu e aşa! 

 

E viscol în suflet, şi tu nu mai vii… 

Şi vântul tot mână în suflet stihii... 

Şi doare întruna, de nu mai suport!!! 

În cap îmi tot sună: dar poate eşti… 
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A fost amăgire. A fost ca un vis 

Din care ieşit-am ca rana lui Crist. 

Şi doare amarnic, de nu mai suport, 

Şi iar vine gândul: dar poate eşti… 

 

Te caut prin poze, şi nu te găsesc, 

Prin sute de chipuri priviri rătăcesc, 

Dar n-au semănare cu dragul meu drag 

Şi grele, pleoape, pe ochii tăi cad. 
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Petru Hasnas 

1954, Chişinău 

Premiul Special - Cenaclului “Grai Matern” 

 

* * * 

Iubirea mea astrală-n sentimente... 

Te simt în spațiu, cum mă chemi spre tine; 

Am căutat mai multe argumente; 

Doar tu-mi rămai speranța cea divină.. 

Înstrainat prin argumente goale, 

Şi bombardat de "morile de vânt"; 

Am cautat spre tine multă cale, 

Dar ai rămas ascunsă-n labirint.. 

Împovarat de zbuciumul acvatic, 

Cu reveniri la scena seculară.. 
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Am adunat ecou de singuratic, 

Pe coarda aşteptărilor stelare.. 

Meteahne ard spre tot fiorul vremii; 

Doar zilele-şi grăbesc demult chemarea... 

Să fiu ce-am vrut, îmi vin, mereu îndemne... 

Nu mai suport în nici un caz eroarea... 

Mocnesc în labirintul așteptării, 

Mai mult mă doare rostul vieții mele... 

Blocat mi-i verbu-n cârciuma puterii... 

Mai peste tot presimt această şchele… 

Respingeri tot mai mult se împânzesc… 
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Zinaida Ambroci 
Laureată 

 

 
 

 

Gînduri în descîntec 
 

De-ai şti, draga mea, 

Cât de mult aş vrea, 

De mâini să te țin, 

Într-un dalb de crin, 

Mijloc să-ţi cuprind, 

Busuioc să-ţi prind 

Colo sus în păr 

Sub un nuc de măr, 

Ochii să- ți admir 

Dintr-un trandafir, 

Vorba să-ţi ascult, 
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Din strămoşi, demult... 

Gura să-ţi sărut... 

În câmpii de rai, 

În amiezi de plai, 

Să ne tot cătăm, 

Să ne tot plimbăm... 

Tu îmi ești suflarea, 

Dragul și-alinarea 

Într-un vers sublim 

Hai, să ne unim. 
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POPESCU ADRIAN-NICOLAE 

Premiul Special – Cenaclul „Grai Matern” 

 

 

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… 
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vizionam haotic 

un diafilm 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. 
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CONSTANTIN PREDESCU-NEACSU 
1947, VLĂENI, județul Dâmbovița, 

Menţiune 

 

 
 

SĂ  LAȘI  EMOȚIA 
 

Să lași emoția să curgă, să vorbească, 

Aidoma unei ape , ce o vezi curgînd, 

Și inima s-o lași  ca să vuiască 

S-o lași bătând, bătând,...bătând 

 

Privirea care uneori e doar firească, 

Găsește cale scurtă spre a se-nteți, 

Și-atunci fără să vrea, începe să șoptească 

O ! muză tu, tu poți să mă răsfeți. 
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Să lași emoția să spună, să șoptescă, 

Ea naturală fiind, ne lasă s-o gustăm, 

Căci trăirea, ar putea s-omlimpezească, 

S-o înțelegem, s-o trăim, s-o derulăm. 

 

Să lași  apoi și gura să grăiască, 

Spunând o snoavă ca de început 

Și vei vedea  discuția firescă, 

Pornită pe făgaș neprevăzut. 

 

Emoția nu cere sacrificii și-avuții 

Vine spontan, din fapte și trăiri, 

Ea lasă-n urmă felul de a fii, 

Mai ales când sunt trăite, de reale împliniri. 
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Vasile PINTILIE 

Piatra Neamt 

laureat 

 
 

gândire 

 
eu eram frunza 

umbra 

nu copacul 

stând dreaptă ca un șirag de mătănii 

deasupra înțelesului 

 

am pus noapte peste noapte 

pământ peste pământ 
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luna în locul lunii 

verdele numit verde 

să fie verdele însuși 

 

zid fără zid poartă fără poartă 

lipesc de cer 

aripa 

și nu bătaia ei 

uneori locuiesc într-o mirare 

de rouă 

și-mi amintesc 

 

până învăț înfășurată de vânt 

să zbor 
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Iuliana Păun 
1976, Constanța, România 

Laureată 

 

 
 

 

Monocromie 
 

 

Oameni-raci fierţi, 

fructe de mare 

Oameni-fructe de pădure 

Fără zahăr, 

fără gust de sare 

Canini înfipţi în clopote mahmure, 

 

Opriţi sângele să curgă în carantină 

sau amestecaţi-l 
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să nu se mai închege 

respiraţi, miraţi de-aşa frumoasă lună plină, 

Pacienţi pansaţi în vre o lege. 

 

În legea somnului de după amiază 

Monocromia lumii sângerează. 
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Dorel Gaftoneanu 
Laureat 

 
 

Sonetul Nordului 

,,Ghinionul se transformă deseori în noroc.” 

 (proverb german) 

 

...Mă trag din nordul ţării cu coase, pluguri, sape 

Din vuiet de răscoale, prin vremuri dacă urci- 

Și ghiare ascuţite de greble sau de furci- 

E multă sărăcie... dar cine să ne scape? 

 

 

Zic unii (pe dreptate?!): ,,Cu ei să nu te-ncurci! 

Ţinut de modă veche cu lipsuri cât încape, 

O gloată ce plutește ca lebăda pe ape, 

Acolo-i altă lume... de mediu ev cu turci!” 
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Dar totuși, peste astea, simboluri ce trăiesc, 

Se nasc de-a pururi genii… Avem şi lucruri bune! 

E floarea din cultură când bine mă gândesc!  

 

 

Luchian, Enescu, Iorga și, dacă nu greșesc, 

Luceafărul cel Mare, Poetul, i se spune-  

Ce șansă am, prieteni… careul să-l lărgesc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

186 

 

 

 

ILIE VIRGIL FLORIN 
Craiova, jud. DOLJ 

Laureat 
 

 
* * * 

Ce iau cu mine ? 

Doar culoarea părului tău şi gustul cărnii tale... 

Gustul de vânt priponit în boabe de struguri, 

În petale. 

Petale încă nerostuite la viaţă, aproape muguri, 

roşi între soare şi ceaţă.. 

Iau şi ochiul drept, aproape azur  limpezit în  noapte, 

Ochiul tău aşezat ca o cumpănă de fântână, 

Şoaptele lui 
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le ţin şi acum în mână. Mâna cu care 

orchestrez trecerea neauzită a zorilor, 

pe sub sânul tău stâng, 

Loc de popas al culorilor. 

 

Mă întind. Şi mă strâng 

Atât căt să încap în curcubeul care, părăsindu-ţi 

Perfect imperfectul tău trup 

Ţi se-adună-n picioare. 

 

Nu pot să iau mai mult, un miros, un gust, 

jumătate din ochi... 

Şi pe tine toată 

Pusă într-un colb de deochi 

Tras pe dungă de roată... 
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Stejărel Ionescu 
Timişoara 

menţiune 

 
 

ce-aș mai locui..... 
 

ce-aş mai locui şi eu pe-o ulicioară 

acolo printre zidurile de piatră 

unde şi norii se îngroapă în mare 

undeva, pe-o margine de apă, 

 

unde sătenii plimbă vreun măgar 

sau mână gâştele spre apă 

şi-n sat miroase a bălegar, 

a mămăligă, şi a ghiveci de ceapă, 
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ce-aş mai locui şi eu pe-o ulicioară 

prin faţa casei curgă-mi un pârâu 

să uit de viaţa mea amară 

şi să mă plimb prin lanuri de grâu, 

 

să vi cu mine să-ţi culeg la maci 

să-ţi împletesc cosiţele în grâu 

să mă săruţi, apoi să taci 

şi paşii să ni-i pierdem în pustiu, 

 

ce-aş mai locui şi eu pe-o ulicioară 

dar mama şi cu tata au plecat 

au luat şi ultimul tren din gară 

şi s-au mutat departe, în alt sat 
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. 

 

Liuba Pamparau 
Drochia 

Premiu, Secţiunea - Eseuri 

 

 
 

Revenire 
 

Sătenii mei sînt laolaltă 

Un sat cu numele divin 

În suflet au dragoste mare 

Pentru-a lor sat și-al lui destin. 

 

Ei sînt purtați de valul vieții 

Destinul dînșii își trăiesc 

Cînd au un greu ori bucurie 

În sat, acasă se grăbesc 
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Nucul din poartă și fîntînă 

Cîmpia – floare de pelin 

Schimbînd o vorbă cu vecina 

Spiritual bogați devin. 

 

 

 

Și mama, răsturnînd măliga 

Tata, punînd un lemn în foc, 

Miros plăcut – copilărie, 

Și azi mai dăinuie în voi 

 

Sătenii mei ca frunza toamna 

Prin lumea asta risipită 

Pe vatra satului Vă-așteaptă 

A voastre neamuri – reveniți 
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Galina Matcovschi 
Prof. liceu Chişinău 

Premiu,  Secţiunea - Eseu 

                     

 

Strădalnic 

 

Clișee galbene, 

din noapte 

prin albe pajiști 

de omăt, 

ne mai privesc tăcut 

din poartă 

trădând strădalnicul: 

– Aștept! 
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Solcan Vasile 
1956, Suceava,  

Menţiune 

 

 
 

Cântec 
 

Luncă luncă 

Dor de ducă 

Pași de lup 

Peste ursită 

Plâns de salcie pletoasă 

La mal de apă mâloasă 

Luncă luncă 

Verde fiere 

Vis de fată 

Râs de muiere 

Drum de soartă și durere 

Gând de flăcăi fără frică 

Luncă luncă tristă clipă 
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Vasile Popovici 
com. Corni, jud. Botoşani. 

Laureat 

 

 
 
 

Zoreşte-mă, iubito! 
 

Zoreşte-mă, iubito, - la cât a mai rămas din mine, 

s-ajung cu bine-n primăvară, să-ţi prind în plete flori, 

prin iarba de şopârle să te ridic de subsuori 

şi să-ţi privesc albastrul pur din ochii temători, 

iar tu, zâmbind ca o copilă, să-mi spui blajin: ce bine! 

 

Şi-apoi să-ţi ogoieşti zorirea-n toamnă să ajung; 

povestea noastră scrie-vom în inimi, nu pe foi, 

la flacăra aprinsă din scânteile din noi; 

vom arde cum vestalele în flăcări ard şi-apoi, 

ne-om stinge mulcomiţi în spuza evului prelung 
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Clipe de la diferite etape ale  

Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu 
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Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu 

Ediţia I 

 

Secţiunea Poezii de autori: 

Premiul I    Denisa Lepădatu, Galaţi 

Premiul II   Victor Rusu, Hânceşti 

Premiul III  Cibotaru Sandu, Pelenia, Drochia 

 

Secţiunea Eseuri: 

Premiul I    Veronica Popa, Cahul 

Premiul II   Ana Maria Gîbu, Dorohoi, Botoşani, 
Premiul III   Laurenţiu Bădicioiu , Mizil, Prahova 

 

Secţiunea Traduceri: 

Premiul I  -  Todur Zanet, Comrat, Gagauzia 

Premiul II  -  Luca Cipolla, Milano, Italia 

Premiul III  -  Dumitru Marius Gabriel,  Ploieşti,  

 

Secţiunea Cântec 

Premiul I  - Trupa “Fără nume”, Dorohoi,  

Premiul II -  Denis Chirtoacă, Rezina 

Premiul III  -  Natalia Croitoru, Chişinău   

 

Secţiunea Recital: 

Premiul I -  Naitan Negară, Chişinău 

Premiul II   Alexandra Ouş, Bălţi 

Premiul III - Patricia Tanasov, Chişinău 
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Criticul literar şi directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, 

Vitalie Răileanu a specificat că Festivalul Internaţional de 

Poezie – Renata Verejanu a devenit un eveniment, o pagină 

de aur în istoria bibliotecii „Onisifor Ghibu”.  

 
 

Cărţile editate ale Renatei Verejanu 
 

Până la Dragoste,  

До любви 

Virgula amendată, 
Oameni dragi,  

Drum spre adevăr, 

Fără erou însemnat, 

Stema destinului,  

Ofranda omeniei – din cinci cărţi; 

Colecţia „Ofranda omeniei”– din nouă cărţi; 

În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări; 

În lumea Renatei Verejanu, Interviuri, 

În lumea Renatei Verejanu, Societatea Civilă; 

Renata Verejanu, 101 poeme; 

a Munci, a Iubi, a Trăi; 

Vânzătorul vârstelor, 

Dreptul de mamă, 

La o margine de ieri; 

Acest timp al iubirii, 

Soarele pătrat, 

Eu am dreptul,  

Cadoul florii, 

Colindele iubirii; 
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Opinii, despre un secol mizerabil şi politicienii săi; 

Cenaclul "Grai Matern; 

Generaţia dintre secole; 

Pledoariile Renatei Verejanu; 

Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinău; 

На ненависть только себя не потрачю; 

In the world of Renata Verejanu, Interviews; 

In the world of Renata Verejanu, Savings and 

Thinkings; 

Geniul invizibil al literaturii basarabene; 

Provocaţi-mă… să devin genială; 

Metafora nemuriri… 

Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare  

(opera poetică, tomul II) 

Ofranda omeniei, Opera omnia Iaşi, 

(opera poetică, tomul I), 

Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu 

(biobibliografie) 

Iubesc (poezii) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


