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Ce este un Festival de Poezie într-o societate îndurerată?

Juriul Internaţional
M.Cimpoi: Am salutat printre primii Festivalul
Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, deoarece
cunosc acest poet de pe linia
întâi a renaşterii naţionale, ştiu
cât de mult a pătimit. Trecând
prin timp cu demnitate, Poeta
vine cu un frumos bilanţ literar:
peste 50 de titluri de carte,
printre care antologiile proprii:
Eu am ştiut să fac din viaţa
mea o sărbătoare, Ofranda
omeniei, Poetul dintre milenii,
şi primele volume de OPERE
acad. Mihai Cimpoi,
ALESE. Lecţiile Deschise pe
Juriul Internaţinal,
care poeta le desfăşoară de
preşedinte, Chişinău
peste un sfert de veac cu
Cenaclul „Grai Matern” - au
prevăzut festivalul, care, iată că a devenit o tradiţie.
V. TĂRÂŢEANU: În zilele de astăzi când oamenii tot mai
mult
se înstrăinează unii de alţii,
Mariase înrăiesc,
Bieşu se–îndepărtează,
un
ei
bine,
Providenţa
o
dă
pe
poeta
Renata Verejanu, care ştie
zîmbet
luminous
să
ne
adune
în
jurul
frumosului,
a
pe chipul neamul
cuvântului magnific, poetic, în jurul
unor idealuri frumoase… Ea, unica
în spaţiul românesc, a reuşit să
organizeze multe activităţi culturale,
foarte originale şi viabile, menite
să îmbogăţească cultura noastră
română. O felicit pe draga mea
colegă, cu care am debutat în
aceleaşi ziare.
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Acad.Vasile Tărâţeanu,
Cernăuţi, Ucraina

Melania CUC (poet, artist plastic. Bistriţa, România):
Un poem se scrie, azi, la Chișinău!
Festivalul Internațional de Poezie ,,Renata Verejanu,, de la
Chișinău, este un fenomen inedit
în sfera culturală cunoscută de
mine. Echipa de la Academia
Europeană a Societății Civile și cu
Institutul de Filologie al AȘM
implementează
un
grandios
Concurs Internaţional și adună în
Capitala Republicii Moldova
oameni de cultură din diverse țări,
o implică direct pe protagonista
Emil Brumaru,
Poet, Festivalului într-un spectacol cultural
Melania
CUC, poet.
Iaşi,
România
de
anvergură
și ea promovează pe cont propriu tinerele talente
literare, muzicale, artişti plastici, eseişti, traducători – toţi
reuniţi în jurul POEZIEI.
Cu o energie creatoare care uimește, cu un spirit de
organizator înnăscut, poeta Renata Verejanu face un exercițiu
de binecuvântare a lumii literare de dincolo și de dincoace de
Prut. Despre opera amplă a Renatei Verejanu criticii literari de
azi, dar si de mâine, își vor spune cuvântul. Ca soră întru
Poezie, pot să spun că poezia Renatei Verejanu, atât cât am
citit eu, este una modernistă în forma sa clasică de bun gust.
Este o poezie cu mesaj evident și peste care nu se poate trece
fără să reții esențialul: Omul! Omenia! Iubirea cu toate
valențele sale! Iată caratele care fac o bijuterie demnă de o
coroană regală, din fiecare poem al Renatei Verejanu.
Vă doresc succes în această acțiune de prietenie și de
cultivare a Literaturii.
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Felicitări, Renata Verejanu! Fie ca spiritul tău
efervescent, neliniștit și fertil în lumea Culturii actuale, să ne
facă mai deschiși unii față de ceilalți, să ne determine să
împărțim frățește clipele de glorie dar și cele de încercare în a
înfăptui lucruri mărețe. Să nu uităm că fiecare dintre noi
suntem o monadă din întregul umanității care trebuie să-și
regăsească sensul. Suntem mărturisitorii unei lumi, dar și
străjerii Pământului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Felicitări tuturor! (Bistrița, România, 2017).

Vasile BAHNARU:.
Institutul de Filologie al AŞM,
pe care am onoarea să-l conduc
cu mult drag, a salutat iniţiativa
Academiei
Europene
a
Societăţii Civile de a desfăşura
Festivalul Internaţional de
Poezie – Renata Verejanu,
cunoscând că ce e legat de
acest nume, de acest om de
Dr.hab.Vasile Bahnaru,
cultură – nu poate fi decât
scriitor, director Istitutul
original, de durată, trainic şi de
de Filologie al AŞM
folos. Către cea de-a IV ediţie,
poeta Renata Verejanu vine cu noi cărţi, printre care şi Poetul
Dintre Milenii, (o antologie de 600 pagini), trilogia Geniul
invizibil şi mai multe volume de Opere alese, editarea cărora
se desfăşoară sub patronajul Institutului de Filologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Un dar adevărat către
Sărbătoarea Limba Noastră Română, pentru frumuseţea cărei
poeta se mai află pe baricade şi azi…
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Onorat fiind pentru invitația de a
co-juriza concursul de creații literare din cadrul Festivalului
Internaţional de Poezie –
Renata Verejanu, invitație
venită chiar din partea
protagonistei, simbol viu al
românismului prin artă și
cultură, știind că în 2015
m-am apropiat mai mult
decât în anii precedenți de
autori și co-autori basarabeni
pe care i-am editat în diferite
Romeo Tarhon, poet,
volume ale Editurii Națiunea
editor publicist, Bucureşti
am acceptat cu drag să iau
parte la acest proiect de excepție, cu un sentiment profund de
frăție spirituală.
Respectându-mi îndatoririle, am citit și recitit cu
profesionalism lucrările selectate pentru concursul de creație
și am acordat cu generozitate note de departajare a
participanților, cu bucuria de a constata că, pe redutele bătăliei
pentru limba literară românească, sunt la datorie mulți tineri
cu har, alături de scriitori consacrați remarcabili. Indiferent de
numele și opera laureaților, cel mai important beneficiar al
proiectelor marca „Renata Verejanu” rămâne Neamul
Românesc de dincoace și dincolo de vadul Prutului.
Cu speranța că voi fi prezent la Regalul anual de
poezie și românism organizat graţie Reginei poeziei și
românismului, urez succes organizatorilor, concurenților și
participanților. (București, 2016.)

Romeo TARHON:
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Ion CIOCANU: Renata Verejanu este o mare luptătoare
pentru adevăr și dreptate. Ea are o
față principial deosebită de toți
colegii săi. Ce-i al ei, e pus deoparte.
Și am fost delegat de Institutul de
Filologie în calitate de membru și
chiar de președinte al juriului acestui
original Festival de poezie la diferite
etape: locale, municipale… chiar
începând cu prima ediție. Azi e cazul
doar s-o felicităm pentru munca
depusă pentru grija față de toți
iubitorii de poezie, pentru curățenia
Ion Ciocanu,
etică a lucrurilor înfăptuite de-a
doctor habilitat
lungul anilor cu drag, spre mirarea
unor colegi. E aproape inimaginabil cum Domnia Sa a
organizat și desfășurat aceste activități, după cum e și editarea
Revistei ”Micul Prinț”, și activitatea Cenaclului ”Grai
Matern” și alte evenimente demne de toată aprecierea.
G.CODREANU: Ideea de a realiza Festivalul Internaţional
de Poezie – Renata Verejanu „bântuia” Academia Europeană
Maria Bieşu – un
a Societăţii Civile de mulţi ani. Însă
zîmbet
poeta nu accepta. Edita insistent,
luminous pe chipul
lucru ce a provocat nelinişte la
curte şi o campanie tacită, ascunsă,
neamul
de distrugere a carierei literare, şi
chiar a destinului poetei – fiind
inevitabilă desfăşurarea Festivalului
ce se deosebeşte de tot ce s-a
produs până azi în domeniul dat. În
numele Poeziei, Poetul şi-a asumat
riscul de a pierde unii „prieteni”,
Galina Codreanu,
dobândind sute de noi prieteni:
autor proiect
admiratori şi cititori veritabili.
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Vocaţie polivalentă,
indubitabilă, manifestată plenar în decursul mai multor
decenii, poeta de destin, Renata
Verejanu reprezintă modelul
unical-expres
al
scrisului
sociouman activ pe mai multe
dimensiuni.
Poeta Renata Verejanu
e o cascadă de evenimente
unice, senine. Proiectele ei de
rezonanţă animate continuu de
ideea de noi din perspectiva
noului
şi
o
necesitate Tudor Palladi,
stringentă venind să acopere poet, critic literar
nişte goluri simţitoare în spaţiul cultural interrveran, (atât
cele legate de activitatea Domniei Sale la tradiţionalele
proiecte Micul Prinţ: Revista Micul Prinţ, Concursul
Internaţional Micul Prinţ, Balul Micului Prinţ - şi la
Cenaclul „Grai Matern”, cât şi la cele de mai încoace:
Lecţiile Deschise: EU AM DREPTUL, Conferinţa
Transfrontalieră a Tinerilor, Festivalul Internaţional de
Poezie Renata Verejanu…) relevă viabilitatea unui
fenomen cultural-artistic cărei autoarea i s-a dedat
totalmente, fenomen fără de care tânăra generaţie şi mai
ales cea de mâine n-ar cunoaşte aievea bucuria trăirii
celeste în cuvânt, dacă nu însăşi sărbătoarea lui de suflet
şi de frumos universal.
Tudor

PALLADI:
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Ion Cuzuioc: (poet, eseist, medic):
Renata Verejanu la Hramul Poeziei!
Un festival al poeziei, în desfășurarea lui, are o
menire mai mare ca oricare
alt festival, căci volensnolens
descrie
prin
metafora și imaginația sa
starea reală de lucruri
înmiresmată cu vise și
doleanțe care mai de care
menite să-l facă pe om mai
frumos, mai puternic și mai
curajos, cu dragoste de
viață și de apropiatul său.
Un festival de poezie mai are menirea să purifice
societatea și mediul care-l înconjoară și de unele
metehne omenești ce mai bântuie printre noi. !
Un festival de poezie mai este și o catedrală
spirituală a omului în care el se poate spovădui prin
versul creativ.
Distinsul Om al culturii și literaturii, Renata
Verejanu, a avut curajul ca nimeni altul nu doar să fie
protagonista unui Festival Internațional de Poezie ce-i
poartă cu onoare numele! ci și să-i garanteze succesul.
Festivalul se desfășoară cu mult succes și interes,
deconspirând noi nume, noi talente destoinice să are pe
ogorul creativ al frumosului de pe lume, Măria sa,
Poezia!
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E.S. Nicolae Mareş

(scriitor, publicist, diplomat):

Blaga, marele filosof, poet, dramaturg, traducător a
devenit puntea care mă leagă de această frumoasă
familie de scriitori români
basarabeni: Daniel Verejanu,
doctorandul academicianului
Mihai Cimpoi şi mama
dânsului, Renata Verejanu.
Totul s-a petrecut la
Lancrăm, în casa veche în care
s-a născut Lucian Blaga, la
edițiile mai recente ale
Festivalul Internaţional care îi
poartă numele. Am fost plăcut
surprins când am aflat că
tânărul, promițătorul Daniel s-a aplecat de câțiva ani
asupra vieții și creației autorului Trilogiei cunoașterii.
Mai mult, am avut ocazia să ascult două din intervențiile
sale la Festival, contribuții în care cu mult curaj pune în
valoare aspecte inedite privind gândirea blagiană în
context universal. O face cu mult har. Spune lucruri
despre care la București, în România și în alte țări nu
prea s-a spus. Aceasta a fost concluzia la care am ajuns
după ce a prezentat comunicarea intitulată: „Lucian
Blaga, puterea creatoare ca putere absolută”.
Orașul Festivalului - Sebeșul își pune mari speranțe
în interpretările sale, în temeinicia manuscrisului la care
lucrează. Academicianul Alexandru Surdu știe și
apreciază demersurile doctorandului de la Chișinău.
În acest context, mă gândesc că Blaga ar fi cu
siguranță mândru că re-trece Prutul. Ar fi cu siguranță
bucuros dacă ar vedea frumoasa statuie înălțată în
memoria sa pe Aleea Scriitorilor Români – imagine pe
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care eu am pus-o pe coperta uneia din cărțile mele,
consacrate marelui poet și cărturar român, nu în ultimul
rând – Diplomat. Mai mult ca sigur că Blaga ar fi
bucuros să aibă o luminoasă călăuză în persoana
tânărului savant Daniel Verejanu.
Despre Renata Verejanu, despre creația și
neastâmpărul ei am aflat încă din anii 90 de la Grigore
Vieru, în timpul unei vizite pe care a făcut-o în România.
Eram atunci director în Ministerul Afacerilor Externe și
am mers împreună cu el și cu Laurențiu Ulici la Bacău,
unde Renata Verejanu descoperea tinere talente. Marele
poet o iubea și știa multe din poeziile ei. Mi-a și recitat
din cartea ei de debut:
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)
Sau: ”Cuvintele mele, pedepsele mele îndelungi…”
Despre organizarea Festivalului cu aură internațională,
care poartă numele autoarei volumelor Ofranda omeniei,
Metafora nemuririi, Poetul dintre milenii, Eu am știut să
fac din viața mea o sărbătoare etc. am aflat numai în
ultimul timp. Mă bucur că acesta are loc la Chișinău, mai
ales că în aceste zile am fost invitat de prieteni poeți din
Siberia/Iakutia, la o acțiune similară.
Din draftul programului primit de la organizatori,
am realizat că Festivalul Internaţional de Poezie –
Renata Verejanu a devenit un punct de referință pentru
promovarea literaturii românești, protagonista fiind un
adevărat ambasador al culturii române. Aștept cu mare
interes să mă reîntâlnesc la Chişinău cu poeţi, eseişti,
traducători, compozitori, artişti plastici… pentru a pune
în valoare valențele creative românești.
12

Ce este un Festivalul Internaţional de Poezie
Daniel VEREJANU: Festivalul Internaţional de Poezie Renata Verejanu a devenit o
frumoasă şi aleasă tradiţie, o
sărbătoare a Limbii Române, a
demnităţii de Om, de Neam, o
sărbătoare a Măriei Sale: Poezia.
Protagonista Festivalului, născută
în anul mistreţului de foc, în câmp,
pe o brazdă de arătură proaspătă,
posibil că cerul şi pământul i-au dat
profunzimea lor milenară din care
să-şi extragă cu dibăcie gândurile şi
metaforele filosofice. Ştiind să
Daniel Verejanu,
creeze evenimente de o rară
preşedinte festival
frumuseţe şi de mare importanţă
pentru societate şi semenii săi, poeta Renata Verejanu s-a
creat pe sine sau s-a divulgat cea dintotdeauna: o personalitate
notorie cu caracter, cu demnitate, cu dragoste de neam şi
oameni. Un filantrop înnăscut şi un Om de mare omenie.
Având de la natură mintea ageră al geniului creator –
poetul filosof prinde din mers, din zbor, şi îndată pătrunde
sensul şi profunzimea situaţiei, fiind capabilă momentan să
găsească ieşirea perfectă din orice împrejurare. S-a bazat în
viaţă doar pe sine, înfruntând o mulţime de piedici, care nu au
putut-o înfrânge, ci au călit-o, au provocat-o să fie şi mai
puternică, poate că una dintre cele mai puternice personalităţi
din literatura spaţiului românesc contemporan, deţinând un
curaj nemaiîntâlnit. Fiind o fiinţă paşnică şi calmă, extrem de
simplă şi modestă exterior, nici să presupună cineva ce
profunzimi deţine Poetul, ce voinţă şi ce intuiţie, doar cei
apropiaţi şi prietenii adevăraţi pot depista acea profunzime
demonică, rar întâlnită chiar şi la oamenii de creaţie.
Magnetismul acestor profunzimi atrage lumea, omul de
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cultură Renata Verejanu fiind mereu între mari personalităţi
din diferite domenii, diferite generaţii, diferite ţări. Prietenii
deseori au constatat că Poetul a putut să schimbe până şi fonul
emoţional doar prin simplul motiv al aflării sale în acel
anturaj, în acel colectiv, în acea împrejurare. Nici dânsa nu a
bănuit ce capacităţi, ce putere deţine. Constatăm că într-o
societate ca a noastră nu e uşor să fii deştept, înţelept, să vezi
atât de clar tot ce se petrece în jur, să intuieşti precis ce va
urma. Ofranda omeniei, precum îi zic poetei criticii literari,
dispune de o asemenea putere creatoare, ce poate cu uşurinţă
schimba mentalităţi şi are o mare influenţă asupra maselor
largi de oameni, în oricare colectivitate fiind lider.
Caracterizată ca o tânără rebelă la lansarea primei cărţi
(1979) şi fondarea Cenaclului „Grai Matern” (1989) cu care
s-a aflat în echipa de şoc a renaşterii naţionale, iat-o pe Renata
Verejanu printre ambasadori şi parlamentari, miniştri şi şefi de
state la reuniunile Consiliului Europei (Strasbourg) şi
UNESCO (Paris), la congrese mondiale și conferințe
internaționale sau la evenimentele pe care le implementează
ea însăşi deja de peste un sfert de veac, în calitate de lider
cumpătat al mai multor ONG-uri naţionale şi internaţionale de
cultură şi mass-media, structuri pentru copii şi tineret reunite
în Reţeaua OMCT, cu care deţine de 16 ani statut participativ
la Consiliul Europei. Şi noi, tânăra generaţie, ne bucurăm de
Omul de Cultură multidimensional, universal, de ambasadorul
popular al culturii şi al Societăţii Civile care creează prestigiul
Moldovei în lume.
La un asemenea părinte copilul se uită cu mare
admiraţie. De unde şi dorinţa de-a alcătui (către Aniversarea a
XXV de la proclamarea independenței Republicii Moldova)
antologia „Poetul Dintre Milenii”, selectând din opera poetică
atât poeme scrise în secolul XX, cât şi poeme scrise în secolul
XXI, constatând că poetul e citit şi admirat anume de
generațiile ce vin.
Optimistă din fire, scriitoarea a reuşit să creeze cea mai
optimistă poezie a timpului său. Imposibil de imaginat că
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această poezie a fost scrisă în timpul totalitarismului, prin anii
”70 - ”80 ai secolului trecut, şi nu ne mirăm că editarea unei
asemenea poezii a fost reţinută o perioadă de 10 ani (după
prima carte), apoi alți 17 ani (după cartea a doua), până nu a
mai fost editată deloc şi poeta s-a văzut nevoită să ia şi locul
editorului propriilor cărți, amintindu-și versurile: „Cum am
ştiut să ies atotbiruitoare/ Din consoane, din veşnice vocale…
/ Cele două riduri pe fruntea-mi taie o cruce, /Presimt că
bătrâneţea aici n-o să m-apuce. /Ci anii, câţi vor fi, clădiţi
adânc în piept / Votează unanim soarta de poet. /Faţă-n faţă
cu trecutul sfârtecat şi apus/ Am surâs răspicat când lovea cel
sus-pus, /Ci mai sus am urcat, mesager din ţărani, /Dumnezeu
mă ştia deja de o mie de ani. /Şi precum nici El şi nici Eu /nu
dispunem de vreme, /Am jelit împreună poporul care se teme
/De bine, de rău, de sine, de alţii… /Şi am revenit pe Pământ.
În creierul meu /La un simpozion se strâng toţi învăţaţii.
(Atotbiruitoare, 21.10.1980).
Poetul care de la naștere și-a cunoscut ”soarta pe de
rost” și, pentru a-și face ”din viață sărbătoare”, sufletul și l-a
”turnat din plin”, îndemnându-și contemporanii: ”Triştii,
veselii - cu toţii / Hai, muşcaţi versul senin. / Hai, fricosule, ce
stai / Pe coada vremii ca un scai, / Cu trupul tot batjocorit – /
Eşti încă viu sau ai murit? (Îmi știu soarta pe de rost, 1980).
Înclin să cred că este binevenită această concepție de a
structura într-o antologie (destul de voluminoasă – 600 pagini,
format A4) poeme scrise în sisteme ideologice diferite, în
secole și milenii diferite, fără a fi contaminate ideologic,
oferind semenilor mei o carte de căpătâi.
Şi un alt volum original, legat de Anul Renata
Verejanu, e antologia de eseuri „Geniul invizibil al liricii
moderne” în care se vor regăsi nu doar academicieni,
diplomaţi, scriitori din diferite ţări, ci și mulţi eseişti, laureaţi
ai Festivalului… Sper că participanţii la Festivalul
Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, având unica
posibilitate, toți vor obţine aceste volume cu autograful
Distinsei Doamne Creatoare.
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Secţiunea Eseuri/Interviuri

La diferite etape a festivalului
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Vera Crăciun, poetă,
Galați, România

Prin lumina lacrimii – un strop
din gândul meu, cu pietate…
Spunea Frederich Schiller: „Sublimul, ca și
frumosul, e răspândit din plin în toată natura, iar
capacitatea de simțire pentru amândouă e sădită în toți
oamenii; dar sămânța se dezvoltă inegal și trebuie ajutată
prin artă”. Sfințind arta prin cuvânt, prin lumina lacrimii
strălucinde, poeta Renata Verejanu reuşeşte să imprime
cititorului starea de linişte binefăcătoare.
În „Cântec pentru despărţire”, pornind de la
nevoia de exprimare a fericirii sau a tristeţii, găsim
17

limpezimea „făgăduielilor”, care dă culoare chipurilor şi
aspiraţiilor noastre.
Într-un ritm lent, calm, fiind deseori prins în
„capcana propriei satisfacţii”, cântul, ca expresie a
durerii, dar și a voluptății, ne poartă cu precauţie spre o
lume nouă, cu propria ei muzică: o lume a unui EU, a
unui TU, a unei nevoi de a fi, a unei dorinţe de a nu privi
înapoi, făcându-ne capabili de a răspunde sentimentelor
noastre, fie chiar şi printr-o despărţire. „Dar care-i
despărţirea pentru noi?”, se întreabă poeta și ne întrebăm
și noi.
Buna cunoaştere a nuanţelor vieţii este exprimată
în poezia „Acuarela”, în care visurile „ca mrejele, ca un
desiş ghimpos” descompun haina realității, lăsând să se
înalțe „cântecul tinereţii”.
„Acuarela”, mirifica nuanţă a lumii, percepută
prin schimbări, trezeşte un „alt vis”, pe care poeta se
sprijină pentru a „trece nopţi întregi”, în timp ce iubirea-i
păzită (și cântul de asemenea) de ochii senini ai iubitului,
ei fiind „ascultătorii regi”.
„Eu dintr-un vis în altul aş trece nopţi întregi
Când ochii tăi senini – ascultătorii regi,
Mi-s pază lângă buze, şi-mi însoţesc silaba...
Ca fiarele nicicând să-şi vâre-n cântec laba”.
Poezia Renatei Verejanu deschide calea către
iubirea în forma ei pură, creionând în juru-i lumina
speranţei. Poezia „Ce haină frumoasă are iubirea” este
dovada acestor trăiri, este expresia seninului, a evadării
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către frumos, a purificării. Cuvântul poetei alintă,
cuvântul poetei vindecă şi îmbracă totul în iubire.
Artist literar, Renata Verejanu croieşte şi
identifică mijloacele cele mai indicate pentru a crea
cititorilor starea de beatitudine, scuturând cătușele
inhibiției.
Înzestrată cu o intonație specială a cuvântului,
susținând, cu tărie uneori, starea de bucurie, poeta se
situează în poziția de dirijor al fericirii, printr-o
incontestabilă putere verbală, consolidată fiind de o
repetare frecventă:
„Hai, râzi! Copil cu suflete de ape,
Râzi! De fructul izbânzii așa de aproape,
Zilele vin cu buzele de lapte
Pe cerul memoriei să se arate.
Râzi, mica mea bucurie, ca o vioară!
Râzi! Sărutat pe frunte, odinioară,
Când treci prin casa guvernamentală
Și scaunele toate se răscoală.
Râzi! Drumul meu, grabnic dus
Și în răsărit, și în apus.
Râzi! Să nu încerce omul obtuz
Să-i umble vieții prin auz”.
Prinsă în buchetul bucuriei, starea de
beatitudine este încurajată, impulsionată de a părăsi
umbra și tristețea, aceasta „scuturând de pe slove
scaieții” („Mica mea bucurie”).
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Cadențat, versul primește calea spre categoria
poeziei sugestive, dar și spre cea a umbrelor/lumini,
căutate sau risipite de albele-i nopți:
„Curgere-s eu ca și nopțile albe ce țipă
Sub apăsarea umerilor mei, ancorați,
Iau un pumn de minute și-l arunc, pe o clipă,
Nopți albe, în inima cui mă purtați?”
(„Nopți albe mă adună”)
Poeta apreciază realitatea într-un mod atât de
liric, chiar dacă ea, realitatea, nu poate fi blândă tot
timpul. Depășind nivelul corectitudinii celor din jur, a
celor cărora „carnea n-a ars în suferinți”, poeta se înalță
deasupra tuturor, prin accente tonice ale gândirii, ale
cuvântului exprimat: „îmi admir dușmanii, când mă
omoară fin”.
Pe fondul durerii se naște puterea de rezistenţă a
celor care „dezghioacă alune între dinți”, cuvântul
împrumutând noi valori și semnificaţii („Cuvintele
mele”).
Măiestria stilistică pune în lumina creației poetei
Renata Verejanu, stilul aparte, întâlnind „drumul care
respiră”, „malurile zilei”, „ritm nepotolit”, „stele
aglomerate”, „buze de lapte”, „nopți albe”, „sânge ars”,
„ploi care înfloresc”.
Utilizând epitetul ca pe o podoabă, fie el epitet fizic,
ornant sau altă categorie estetică de epitete, cum ar fi cel
personificator, poeta realizează efecte poetice sublime.
Iată, de pildă, un discurs liric mirific:
,, Sorbona ascultă ultimul vis al lui Blok.
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Imensitatea culege catrenul uitat de Ahmatova
Pe malul fără emigrație al Senei.
Odinioară aici trecuse Alain Bosque
și pe loc
Zâmbise virgulei vesele,
Ce vâslea prin înghesuiala acelor
Femei europene ale anilor ce se întorc
s-asculte la Sorbona
Ultimul vis al lui Blok’’...
După citirea poeziilor Renatei Verejanu, care se
leagă una de alta, ca într-o vrajă a cuvântului scris, te vei
întâlni cu Liniştea, cu Iubirea şi cu Harul lăsat de
Dumnezeu unor oameni, făuritori de cuvânt.
Uneori, viața face ca inima poetei să dezvolte și
alte trăiri, astfel încât, pentru a ignora răul, preferă
discreția sau șoapta conștiinței intime:
„Mă strâng în cercul lor, priviri încinse-n scoică,
Îmi spintecă surâsul, secunda îmi provoacă
Şi bucuroși ar fi ca inima să-mi tacă (…)
Şi bucuroși cum sunt, că ei conduc o lume,
Izvorul nu-mi pot smulge, deși nu are nume”.
Poeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor
naționale în cultură și în procesul educațional al tinerei
generații, face parte dintre cei aleşi să strălucească în
lumina lacrimii de tristețe, în lumina lacrimii de fericire,
prin arta cuvântului și prin capacitatea de simțire a
sublimului.
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Maria Tonu, poetă,
fondatoarea Cenaclului „Grigore Vieru”,
Toronto, Canada

Renata Verejanu - Membru de Onoare
al Cenaclului “Grigore Vieru" din Toronto, Canada
„O lumânare ce-o să mai ardă un veac”…
R.Verejanu
Antologia bilingvă româno-engleză “Relief Stelar”
a fost cartea care mi-a făcut conexiunea cu scriitoarea
Renata Verejanu din Chișinău. Colectând materialele
pentru volum, l-am invitat pe scriitorul si traducătorul
Daniel Ioniță din Australia să ne onoreze cu prezența sa.
Dumnealui ne-a oferit și câteva poezii ale scriitorilor
basarabeni traduse în limba engleză. Îndată m-a cucerit
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poezia “Toți bărbații”, de Renata Verejanu. Am citit și
recitit în română, am citit și recitit în engleză. Am simțit
o dorință arzătoare să memorizez poezia și să o recit
prietenilor mei canadieni ori de câte ori venea vorba
despre literatura de la vatra strămoșească.
Deşi munceşte mult, să fie mereu tânără (precum
surâde Domnia Sa) – iată că se rotunjesc mai multe
aniversări ale poetei Renata Verejanu, liderul Cenaclului
„Grai Matern” cu care de o viaţă e pe baricade pentru
dreptate şi adevăr; aniversări care ne amintesc cum
zboară timpul şi noi încercăm a face unele bilanţuri şi a
rotunji nişte cifre: 50 de ani de la prima publicaţie în
presă (un poem), 40 de ani de la debutul editorial (Dintre
sute de catarge), şi 30 de ani de activitate şi promovare a
Societăţii Civile…
Privim în urmă, şi descoperim, vorba unui critic
literar, că poeta RenataVerejanu a fost cu un pas înaintea
timpului său, a multor colegi şi contemporani ai săi, şi
documentat poate fi apreciată pentru generaţiile ce vin
drept:
- primul poet care a organizat grandioasă Caravană a
Culturii Păcii din Est spre Vest, trecând din capitală în
capitală, din ţară în ţară, până la Consiliul Europei
(Strasbourg), şi UNESCO (Paris), peste tot membrii fiind
primiţi la cel mai înalt nivel (2000); Poetul care a
participat la diverse reuniuni ale Consiliului Europei,
Strasbourg(Adunarea Parlamentară, congrese, conferinţe,
trening-uri), în anii 2002-2012, fără a fi finanţată de
cineva; primul poet care, în perioada 1993-2009, a
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cunoscut ultimii cinci Secretari Generali ai Consiliului
Europei şi pe Secretarul General ONU, şi le-a vorbit clar
despre Moldova; primul poet care un sfert de veac a
promovat activităţile şi politicile Consiliului Europei în
rândul semenilor săi, primul poet care a creat structuri
ale Societăţii Civile totalmente noi în Moldova, precum
şi-n alte ţări (Organizația Mondială a Copiilor Talentaţi,
Cluburile Consiliului Europei, Academia Europeană a
Societăţii Civile, Caravana Culturii Păcii, Cluburile
UNESCO etc.): o reţea de peste 20 de ONG-uri ce
reprezintă un edificiu spiritual important pentru copii şi
tineret, şi, cu care a promovat democraţia;
- primul poet care este promotor al mişcării UNESCO în
Moldova, membru activ al Federaţiei Mondiale şi unul
dintre membrii-fondatori ai Federaţiei Europene a
Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, şi, în
perioada 2000-2017 a fost delegat la câteva congrese
mondiale şi europene ale mişcării UNESCO şi chiar ales
la Paris (2008) in conducerea Federaţiei Europene a
Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO,
- primul poet care a implementat peste 100 de proiecte
cultural-educaţionale de nivel local, naţional şi
internaţional, cunoscute în lume, şi prin care a lansat
peste 55000 de tinere talente de pe toate continentele;
primul poet care a creat prestigiul Moldovei în lume prin
dialoguri interculturale şi conferinţe transfrontaliere,
Marşuri ale Voluntarilor pentru Drepturile Omului,
Forumul Mondial al Copiilor Talentaţi, Summit-ul
Tinerelor Talente, Conferinţa Transfrontalieră a
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Tinerilor, Asambleea în Deplasarea a Tinerilor,
monitorizări, training-uri, festivaluri, concursuri, editări
etc.; unicul poet care a fondat mai multe structuri massmedia originale pentru copii şi tineret – Revista Micul
Prinţ, pe care o editează pe parcursul a unui sfert de veac
şi primul ziar transfrontalier al copiilor care se luptă cu
corupţia: Ziarul „Copiii Europei”, adevărate şcoli massmedia moderne pentru copii, adolescenţi şi tineret; poetul
care a creat prima agenţie cu adevărat liberă şi
independentă: Agenţia de Presă a Tinerilor Jurnalişti
AMP-Internațional (1991), cu care anual desfăşoară la
Chişinău Prima Conferinţă Europeană a Junilor
Jurnalişti pentru tinerii jurnalişti necontaminaţi de
totalitarism… - Şi toate acestea pornite de la Cenaclul
„Grai Matern” cu care a fost pe linia întâi a luptei pentru
renaşterea spirituală.
Cum afirma un bibliograf, am putea să enumerăm
pe 101 pagini multe alte evenimente cu care Omul de
cultură, poeta, jurnalista, ambasadorul popular, omul
cetăţii Renata Verejanu înfrumuseţează timpul în care
trăieşte, dar înclinăm să credem, că ar fi mai bine să
citim poemele poetei, să descoperim mediul în care a
creat renumita scriitoare din Moldova…
Alături de metafora nemuritoare a marilor
Eminescu și Vieru, grația poeziei românești capătă
contur sublim prin lirica Renatei Verejanu care stă pe
baricade când trebuie să apere limba română, identitatea
națională (August și noi); vine să ne toarne viitor în
priviri că:”Speranţa nu e o halbă de bere, nu se termină”
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(Flori, speranţă şi noroc); vine cu credința că prin zidire
găsim mântuire:”Pe oasele proprii – poeme amare am să
scriu, Evidenţiindu-mi gândul profetic”(Cuvintele mele).
Renata Verejanu vine cu petalele sufletului ei adunate în
buchete și ciorchine enorme de sentimente eterne fără de
care nu existăm. Dragostea și fidelitatea, prietenia și
fascinația naturii - lucruri comune nouă tuturor.
Nestrăine nici celor cu har divin, sentimentele se revarsă
in inima poetei și vin, și se aștern pe lumina zilei, și
capătă conturul unei confesiuni răscolitoare.
În una din poeme Renata Verejanu zice: “Eu am
ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare”. În condiţiile
extrem de grele ale perioadei de tranziţie, timp în care
cultura, intelectualii sunt uitaţi – poeta Renata Verejanu
trece prin timp cu demnitate, curaj şi mult optimism.
Poetul nu se lasă intimidat de cel care:
«… vinde un zvon, cum că nu mai plouă/
Adâncul oglinzii în care ne schimonosim,
Vinde anotimpuri, vre-o două
Neterminate, ca ziua în care murim… ».
Poetul ştie să ofere semenilor săi clipa care «ne
salvează», pentru că «prin sărutul nostru o mamă
alăptează/ copilul… şi dau în floare cireşii,/ şi dă în
floare crinul…/ Cascadele, în strigătul lor, /Sărutului senchin’…/ Şi nu e sărut – e cerul senin”...
E cerul poetic, lansat de autoare încă în poeziile
din prima sa carte (Până la dragoste, 1979), din care am
şi citat. E cerul pentru seninătatea cărui luptă încontinuu
poetul Renata Verejanu. Fiind conştientă că nu fiecare
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cetăţean e un geniu („Ideile nu-mi pot fi plantate în
oricare creier”) şi nu poate fi înţeleasă de fiecare, poetul
insistă să deprindem a gândi, or, „Din gânduri e ţesut al
meu destin”. Un destin pe măsura unei personalităţi
complexe, prinsă zi de zi, clipă de clipă în activităţi
culturale multilaterale şi multidimensionale. Paradoxul
poetic evidenţiază demnitatea fiinţei umane şi curajul
civic al personalităţii:
„Spre nenorocul meu, mi-i dat să intuiesc
Prea marele noroc frumos ca să trăiesc”, - zice poetul
calm de invidiat, e un răspuns celora care:
„Nu mi-aţi făcut nici un rău: doar atât –
Mi-aţi izgonit copilăria din sânge”.
Şi stai să conştientizezi şi să te îngrozeşti de
dezastrul pe care l-a produs sistemul totalitar asupra unei
întregi generaţii… Poeta nu vine cu careva pretenţii cu
ocazia înmânării unor decoraţii sau premii. Poeta era,
este, va fi întotdeauna în bătaia vântului şi în calea
tuturor relelor de la primele sale poeme, fiind foarte
incomodă nu doar pentru sistem, ci şi pentru unii colegi,
care i-au reţinut cărţile prin sertarele de la Uniunea
Scriitorilor şi prin sertarele de la editurile cenzurate în
acei ani. Pe când poeta zice:
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, 1971)
Aşa gândea Renata Verejanu, în timp ce în toată
ţara trebuia: „Să râdă toţi odată, să plângă toţi odată –/
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Îi învăţau precum ieşeau din ou” (Ideea demagogului), şi
Un plug otrăvit prin pieptul meu se plimbă
Sufletului străduindu-se să-i iasă înainte”,
(Vocale şi otravă), din cartea „Virgula amendată”.
Poetul metaforelor cele mai moderne prin suflare
şi curaj, a metaforelor profund filosofice, a metaforelor
originale prin factură şi sens, a metaforelor ce poartă un
mesaj de durată, metafore scrise parcă de puterea divină,
precum susţine însăşi poetul, or, descoperim că versurile
scrise acum 30-40 de ani au devenit proverbe, maxime,
cugetări... Poeta a editat o carte de maxime şi cugetări –
În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări, dar nu
culese de aiurea, ci din propriile sale poeme, carte care a
obţinut în 2009 un Premiu la Salonul Internaţional de
Carte de la Biblioteca Naţională din Moldova. Versurile
ei sunt o prorocire, o intuiţie perfectă nu doar a clipei
apropiate ci a evenimentelor de peste ani:
Clopotele bat în mine Semn că mult am să trăiesc
(La cetatea de scaun), din cartea Stema destinului.
Primul poet al generaţiei dintre secole cărei i s-a
organizat o Conferinţă ştiinţifică la Academia de Ştiinţe
a Moldovei, câteva Simpozioane (la biblioteci publice şi
instituţii universitare), care e protagonista unui Festival
Internaţional de Poezie unic nu doar în spaţiul limbii
române prin etapele sale locale, raionale/municipale,
naţionale şi internaţionale; autoarea a trei antologii de
poezii (a câte 400 şi 600 pagini) şi autoarea ce deţine
deja un patrimoniu literar de 12 volume de OPERE
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ALESE pe care le editează pe cont propriu ca şi celelalte
peste 50 de titluri de carte de poezie, eseuri, pledoarii,
opinii, portrete, interviuri, maxime şi cugetări, scenarii,
romane… în limba română, rusă, engleză şi multe alte
limbi.
Având atâtea gânduri frumoase de înfăptuit prin
propria creație, dna Verejanu găsește timp să ne bucure
mereu cu prezența în antologiile editate în Canada, să ne
promoveze cu multă dragoste. Prinsă în iureșul
evenimentelor, a găsit acele petale de răbdare, de nesomn
ca să lanseze o carte nouă la Chișinău și a organizat
ședința comună a celor două cenacluri “Grai Matern” și
“Grigore Vieru” din Toronto, Canada, la Universitatea de
Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale
Comunicării unde a fost lansat volumul “Relief Stelar”,
la 18.10.2016.
Mulțumim, draga noastră scriitoare Renata
Verejanu, neobosita de a face mereu lumina.
Dna Renata Verejanu a participat cu creația
proprie și în volumul bilingv român-englez “Metafore
Românești”, editat în 2017 la Toronto și lansat la 13 iulie
2017 la Săptămâna Internațională a Culturii Române de
la Câmpul Românesc din Canada, unde am prezentat
medalionul literar: Anul Internațional Renata Verejanu.
Indiferent cine va fi în fruntea Ministerului Culturi şi a
Uniunii Scriitorilor din Moldova, eu sunt ferm convinsă
că exegeţii lumii se vor apleca cu ardoare asupra operei
şi activităţii renumitei scriitoare de la Chişinău.
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Distinsă Doamnă Renata Verejanu, eu îmi exprim
marea bucurie de a Vă cunoaşte, de a fi unul dintre
contemporanii care Vă admiră creaţia, şi, aici, în Canada,
mă mândresc că Republica Moldova, literatura română
are mari scriitori, mari personalităţi, cu multă demnitate
şi un curaj nemaipomenit de a rămâne în ghearele
regimului totalitar, a suporta consecinţele, dar de a nu se
lăsa învinsă.
Admirație, Poet drag, sănătate, inspiraţie, noi
cărţi, poezii şi romane, dragostea şi aprecierea semenilor.
La Mulţi și Binecuvântați Ani!
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Alexandrina Vlas
17.08.1996, Sângerei

Renata Verejanu între oglinzi și lacrimi
Poezia Renatei Verejanu este o mare artă, e
chipul unui mare talent, o cale de a oferi culoare, emoție
și formă spirituală limbii noastre române. Poezia Renatei
Verejanu este vocea sufletului unui întreg neam, pe care
nu îl supui pur și simplu, e o voce poetică puternică ce
ajunge cu adevărat la inima cititorului, a admiratorilor de
frumos.
Pentru toți cei care am avut norocul să o cunoaștem
pe mult-stimata doamnă Renata Verejanu: femeia-lider,
femeia-putere, femeia-poet! – ea devine îndată un model
de viață. Energia creatoare care vine de la numele ei de
Om, e o dovada de curaj și încredere în sine. Pentru mine
Renata Verejanu este un ideal feminin, o adevărată
femeie-luptătoare, care ne arată că totul este posibil prin
muncă și curaj. Renata Verejanu, pentru activitatea sa,
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poate fi numită și femeie-înger, care prin intermediul
evenimentelor culturale aduce mereu zâmbete, în special
pe fața copiilor, oferindu-le celor aflați în dificultate
prilejul să se simtă importanți, utili, participanți și
învingători.
Dacă ar fi să enumer doar, fără să laud realizările
doamnei Renata Verejanu, mi-ar lua ani de zile, iar să
vorbesc despre întreaga operă poetică e imposibil, căci
scriitoare e plină de inspiraţie şi ne oferă an de an noi şi
noi cărţi. Astfel că, în acest eseu am ales să vorbesc
despre două poezii ale Renatei Verejanu, care mi-au
ajuns profund în suflet, poezii pe care le-am înțeles în
felul meu de a înțelege arta, poezii în care am reușit să
văd frumusețea, suferința, bucuria, tristețea, femeia și
sufletul asemeni unui caleidoscop al acesteia, și anume
mă voi referi la poeziile ,,O lacrimă...” și ,,Pierdută în
oglinzi”. Deși sunt două poezii care la prima vedere par
diferite, am găsit în ele o asemănare care m-a și făcut să
le aleg.
Poezia ,,O lacrimă...” m-a dus într-o stare de
adâncă meditație chiar după prima lectură, de la primul
vers: ,,O lacrimă… Ce fel de bogăţie?...”. Ce fel de
bogăție, ce este o lacrimă? – ne întrebăm. Lacrima,
simbol al durerii, mă duce cu gândul la consumare de
sine, or, lacrima ne comunică o tristețe, o suferință, sau
ne ajută să ne eliberăm de gânduri, care ne consumă sau
se consumă exact cum ar fi o lumânare, care arde pentru
a ne lumina calea. ,,Ce fel de bogăție?..” Cred că atunci
când lacrimile pleacă de la tine, rămâi mai sărac cu
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fiecare lacrimă vărsată, mai sărac în suflet, deoarece lași
lacrimi când te simți trădat, când simți că durerea
emoțională te roade pe dinăuntru, iar o dată cu lacrimile
renunți la a mai avea încredere, renunți la a mai iubi. Iar
sufletul tău în care nu te mai regăsești, devine un loc
sărac, dacă te cauți - nu-ți răspunde decât ecoul
împăienjenit a ceea ce ai fost înainte de a plânge multe
lacrimile.
În următorul vers, realizez că, de fapt, primul a fost un
reproș, deci îmi apare ideea, că lacrima în viziunea eului
liric este o bogăție, care ar fi aceasta? Probabil bogăția
sensibilității, puterea de a simți, de a trăi în emoții și
sentiment, de a trece prin rele și bune, de a plânge de
fericire și de a plânge în tristețe. Până aici parcă îmi pare
clar mesajul lacrimii, ce vrea ea să însemne și să-mi
spună, ci, citind următoarele versuri: ,,O lacrimă rămasă
între bărbaţi/Ca un simbol de mare omenie,” sensul
lacrimii se aprofundează considerabil, lacrimile
bărbaților par a fi mai grele, mai profunde, mai tari.
Atunci când între bărbați rămâne o lacrimă, e un adevărat
moment de simțire, o adevărată dovadă de suflet care
vibrează la melodiile vieții, sinceritatea și profunzimea
simțirilor ar fi simbol de mare omenie. În primul catren
nu m-am oprit la asta, lacrima rămasă între bărbați, care
mă face să pun în condiția lacrimii femeia, care
întruchipează sentimentele, care se consumă în iubire sau
tristețe, care este o lacrimă între bărbați, adică un mister
ce dă putere oricărui om.
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Următoarea strofă, fiind miezul acestei poezii, ne
comunică o mulțime de idei. Şi constat că acest poem
m-a făcut în misterul unei lacrimi să văd totul:
,,O lacrimă ce şi-a pierdut stăpânul/
Și cum de moarte oare s-o salvez?/
Când ea încă nerotunjită în văz/
O zbughi din ochi cu plinul.”
Pot vedea rătăcirea lacrimii, efemeritatea acesteia,
starea şi puterea ei, misterul curgerii neîncetate a
acesteia. Văd lacrima ca o şoaptă a sufletului, căutând să
evadeze și aducerea în tabloul poetic al unui tragism
senin totuşi, care este întâlnit la mulți poeți, chiar și la
Mihai Eminescu, de exemplu în Scrisoarea 1, care ne
arată omul ca fiind ceva mic, nesemnificant pe lângă
univers, ceea ce mă face să gândesc lacrima ca pe un
microcosm (un fragment de suflet) a macrocosmului
numit Om cu toate condițiile lui spirituale de existență.
Și dacă poezia a început cu un reproș, în final
constatăm că lacrima chiar este o bogăție, având multiple
semnificații, fiind capabilă să exprime un amalgam de
emoții, reflectând stări din sufletului omului; lacrima
chiar este o mare bogăție a acestuia, bogăție spirituală, pe
care omul o are garantat atât timp cât e viu, deoarece nu
e ceva material ce poți pierde relativ ușor. Lacrima este
ceea ce purtăm mereu cu noi, este ceea ce ne rămâne
când pierdem totul, este o bogăție a noastră sufletească,
iar faptul că „în ea se vede ziua cea de ieri” probabil că
ne sunt memoriile, amintirile ce le păstrează lacrimile
închise nu doar pe retina ochilor, ci în adâncul sufletului,
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pentru ca să le scoată la iveală în momente de cumpănă.
Ultimul vers al poeziei: ,,O lacrimă – e cheie ori
lăcată?..” această întrebare retorică are o profunzime
deosebită, căci lacrima poate fi cheie atunci când îți
eliberezi sufletul prin ea, dar poate fi lăcată când inhibi
emoțiile fără să le lași la iveală, la fel o lacrimă poate fi
cheia sufletului și lăcata minții, o dublă condiție de
existență, care ar demonstra că prin lacrimi îți eliberezi
mintea de gânduri apăsătoare cu ajutorul sufletului care
îți este cheie.
În cea de-a doua poezie, ,,Pierdută în oglinzi”,
constatăm că însăşi femeia este pierdută în oglinzi, la fel
cum lacrima și-a pierdut stăpânul, aici, unde ,,cu ora
totul trece”, deci din nou ideea timpului care nu stă în
loc, - aceste două elemente aș vrea să le consider ca un
nucleu comun al poeziilor. Doar că în prima poezie
vedem lacrima ca fiind tot: misterul, aici urmează să
vedem femeia ca fiind tot, mai ales tot ceea ce ziceam că
este femeia la începutul eseului. Pe lângă femeie cu
unicitatea ei ca ființă, poezia ne pune în față simbolul
oglinzii. Ce este oglinda și de ce femeia este pierdută în
oglinzi? Oglinda este o poartă între două lumi, cel mai
probabil între lumea realității și a iluziei. Ce o face pe
femeie să fie pierdută în oglinzi, pierdută în lumi?
Probabil că existența în transcendent a acesteia, stare
care poate întruchipa putere, iubire, statornicie,
senzualitate, femeia care poate reprezenta un centru de
geneză al universului, iar oglinzile sunt lumile care o
reflectă, lumile care îi dau energia și puterea de a fi ceea
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ce este: o realitate sau o iluzie. Adăugător, oglinda
funcționează la fel ca lacrima în care ,,se vede ziua cea
de ieri”, deci mai vedem aici un punct de tangență între
aceste două simboluri, între aceste două poezii.
Urmărind chipul femeii cu toate nuanțele pe care
ni le oferă în acest poem geniul creator, rămânem frapaţi
de puterea versului: ,,Surâsul n-ai să-mi schimbi, şi n-ai
să-l vinzi”… Aici e toată Renata Verejanu. Sau Eul liric,
sau femeia pierdută în oglinzi care rămâne mereu
sinceră, curată, neschimbată, puternică. Următorul vers
ne dezvăluie femeia ca un izvor de evoluție și creștere, ca
o sursă de viață și formare, deoarece ea, indiferent de
situații, oricum se va transforma din mugure în floare.
Şi o explozie de mesaje ne oferă ultima strofă:
,,Nici nu mă mir – cu ora totul trece:/
Şi ochiul fost fierbinte – indiferent şi rece-i./
Poate clipa domină veşnicia,/
Risipindu-mi glasul, să nu-mi strigi bucuria...”
Suntem puşi din nou față în față cu trecerea timpului, cu
ideea de efemeritate a lucrurilor. Totul se află într-o
metamorfoză continuă, care de cele mai multe ori este
influențată de om și se întâmplă cu omul, astfel ochii
care priveau fierbinte, din cauza eșecurilor devin reci,
glasul se risipește, iar rugămintea eului liric este să nu-i
fie strigată bucuria, să nu-i fie strigată, deoarece bucuria
ține de scânteia de suflet rămasă undeva în adâncul
trăirilor, care îl ajută pe om nu doar să supraviețuiască, ci
să fie învingător.
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Dacă e să presupunem că suntem pionii unei
table de șah, iar timpul joacă cu noi cum îi pasă lui, și
dacă am corelat timpul cu tabla de șah, revin să spun iar
despre unicitatea, regalitatea și puterea femeii, care deși
pierdută în oglinzi va fi mereu regină pe table de șah,
mereu centrul protector al lumii, mereu forța existenței.
În încheierea poeziei se mai accentuează încă o data
ideea de a fi: femeie sunt! și doar aceste două cuvinte fac
făptura feminină supremă. ,,Femeie sunt, pierdută în
oglinzi” și voi să zic despre veșnicia femeii, deoarece
oglinda se zice că ar păstra în ea sufletele celor care se
privesc în ea, astfel prin lumea unei oglinzi o femeie
poate exista veacuri de-a rândul, mai ales că oglinda nu
se pierde niciodată, chiar ruptă în bucăți, femeie continuă
să existe în fiecare ciob de oglindă – în fiecare fărâmă de
timp, continuă să existe integru în fiecare element al
oglinzii, deoarece femeia își are o condiție superioară
care nu o poate schimba, muta, împărți sau despărți de
minunăția ei de a fi femeie… dătătoare de viață!
Acestea fiind spuse, revin pentru a mulțumi
doamnei Renata Verejanu pentru aceste poezii, care miau dat o stare de pace, liniște, meditare, contemplare, un
nor de gânduri până la lacrimi, prin care am înțeles mai
bine rolul lacrimilor și rolul femeii.
Versurile Renatei Verejanu au o acțiune ca a unui
balsam tămăduitor, mai ales atunci când sunt scrise de
Poet ca femeie și vin spre cititoarea-femeie, care este în
stare să le simtă cu același suflet de femeie. Readuc ideea
că poezia este o artă, iar cum femeia este și ea o artă a
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creației, știe cel mai bine cum să modeleze o poezie,
deoarece femeia este născută din artă pentru a face artă,
iar Renata Verejanu a jucat cel mai bine pe bolta artei
numită Poezie. Prin vasta operă poetică ce a creato, ea a
reușit să pătrundă sufletele sutelor de cititori, care
desigur se regăsesc fiecare la profunzimea sa în versurile
fără amprentă de femeie, ci cu nuanță de sentiment, cu
parfum de sinceritate, în multe şi diferite profunzimi.
Sincere mulțumiri mult stimatei doamne Renata
Verejanu pentru versurile scrise și pentru tot ce face spre
a lumina sufletele semenilor săi, dar şi a generaţiilor
viitoare, spre a ne întoarce cu fața la ce e viu și frumos.
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secţiunea – traduceri
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Daniel Ioniță,
Australia

Concurs de tăcere
academicianului Mihai Cimpoi

Tăcerea e galbenă ca un gutui,
Simplitatea ei e ireală.
În ungherul speranței – ești atât de singur.
Care prieten? Ce fel de prieten?
Un intrus care se descurcă doar în umbra ta.
Află că ești cazat în scăpăratul unui chibrit
(Cel care scapără fumează foarte des)
Chibritele sunt împărțite în așa fel
Să fie aprinse unul după altul de câte un mișel...
Fiecare chibrit aprins ți-a gustat bunătatea.
Nu-i mai interesezi. Predomină vanitatea.
Îmbracă o altă dimineață și învinge
Concursul tăcerii. Toate acestea nu țin
De lumea unui savant, sunt pe margine de drum.
Înseninează-ți mersul, detestă-i chiar acum.
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Silence Competition
To Academician Mihai Cimpoi

The silence is yellow like a quince tree,
Its simplicity is surreal.
In the nook of hope – you are so alone.
What friend? What kind of friend?
An intruder who succeeds only in your shadow.
I tell you, you are lodged at the end of a match
(He who lights-up smokes very often)
The matches are divided and limp
To be lit-up one from another by a wimp…
Every lit-up match had tasted its sanity
You don’t matter to them, they just crave vanity.
Put on another morning and prevail
This silence competition. All these have no link
To the world of a scholar, they’re inane anyhow
Brighten up your walk and detest them right now.
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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 gânduri cât frunză și stele Surâde-acum în fața mea Iisus...
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Criteria

You are the echo of my thoughts complete
Of the insanity so sweetly laid,
Tell me, I pray, on what criteria
I chose you willing master of my shade?
Now, speak again, from your enormous calm,
In which all the Chinese can never go
The wind itself is shaping like your psalm
From head unto the toe.
You are the echo of my thoughts, bar none:
Al those I never uttered until now…
I smiled, while thinking all under the sun But Jesus smiles in front of me, somehow.
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Birca Dorin
s.Bulboaca, Anenii Noi,
10.04.1998

Zăpada se retrage-n vise
Uite cum zăpada se retrage
Și lasă buzele-mi fierbinți
Când tu îmi frângi privirile atente
De parcă-ai scoate bolțile din minți...
Un ger cumplit cum n-a trecut prin țară
De când eram copii... la primul sărut... –
Dar nu-mi îngheață nici o picătură
A vorbelor pe care o iarnă le ascult...
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Și urme clare, urme multe pe zăpadă
Aleargă către tine, și cum să le opresc,
Când inima e gata și să ardă
În flăcările gerului dumnezeiesc...
Uite, azi seara gerul a cedat...
Știu, tu m-ai iubit cu adevărat..

The Snow Withdraws into Cold Dreams
Look how snow gives up its icy charm
So that my lips fall instantly in flames
With no consent do you my sober gaze disarm
My blindfold mind, again looks for your flawless trace
A dreadful frost unseen by country's lakes
Since distant past of first kiss doom
In despair tries to turn the words in freezing flakes
With pale regard,they lively flow under the winter moon
And clear tracks,may see them everywhere on snow
Run on your course,can't halt their rage
When loving deep,my heart of shining glow
Shall harder burn in Maker's glacial cage
Look! the dreadful frost tonight fell through
I know your love for me was true.
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La micul ecran
De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici,
Şi cine-i regizorul ce-a rânduit tulpini?
Din palma lui Iisus coboară filosofii antici:
Nu-n petale, în ghimpii dresaţi şi arini.
Vântul de-acasă, de la ţară, cel de sub fereastră
Mătură colbul de lângă Ştefan cel Mare.
S-a înălţat în izbândă Pasărea măiastră
A trupului tânăr, şi-i fără ajutorare.
Buzele de viscol pe flăcări le lipesc:
Deloc nu mă frige. Se frige însuşi focul
De dorul meu nestăvilit îl molipsesc –
Şi rugul nu-şi mai află locul.
Mi-i ţinuta demnă de harul ce mi-i dat:
În faţa carieristului nicicând plouată-am stat,
Şi nici n-am spart cu fruntea pânză efemeră
Ce-acoperă ţinutul precum o emisferă...
De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici?
Şi cine-i regizorul ce-a răspândit tulpini?
De-a închis în inima mea ghimpii ostatici,
Şi tu la miez de noapte încerci să mi-i alini.
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In Front of Screen
How this sweet parfume in wild roses grows?
And who's the master of lined up stems?
Ancient wisemen soared amidst tamed
and sharpened thrones
While longing for Lord's smooth and fair realms
The wind that everywhere blows
Sweeps the dust from the brave heroes' lands
In heavenly glory, the firebird rose
Of a young body,having noone's hands
My frozen lips touch the burning flames
I quench the fire in a self-made play
My heavy longing burst in its body veins
In wildly dark, the bonfire goes astray
My steadfast charm fits the given fate
Stood never low before the evil's gate
Nor broke the cloud from feelings built
That veils my world like a shield
So where the wild roses get their godly scent?
And who's the master of petalled fields in wide extent?
Ever caressed,my besieged thrones howl deeply
in midnight
Within a wounded heart that turned wild.
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O lacrimă...
O lacrimă... Ce fel de bogăţie?..
Îmi aruncaţi reproşul, indignaţi.
O lacrimă rămasă între bărbaţi
Ca un simbol de mare omenie.
O lacrimă ce şi-a pierdut stăpânul
Și cum de moarte oare s-o salvez?
Când ea încă nerotunjită în văz
O zbughi din ochi cu plinul.
O lacrimă din an în an purtată
A bucurie şi a mari dureri...
(C-o lacrimă acuma-s mai bogată),
În ea se vede ziua cea de ieri...
O lacrimă – e cheie ori lăcată?..
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A Teardrop
A teardrop...a treasure or a vice?
Upon me you cast reproaches and utter indignation
A teardrop,blocked between men's rough passion
As a mark of noble sacrifice.
A teardrop that lost its owner
How could I save it from a hellish death?
When choked, she passed by the eyes' breath
And ran away dwelling a soul's faroff corner.
A teardrop, takes my life on an everlasting walk
Of shining bliss and overwhelming sores
(A teardrop fills my water stock)
I see my past, it is getting trully close
A teardrop - a fortune's key or a lock?
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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, 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...
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Song
She who cries as if enchanting with a melody of peace
She who sings as if engaged in a passioned dance of lips
She who kisses as if she couldn't keep a smile apart
She who smiles with her holy heart...

Neither whispered of love, nor shouted it as
an aching sore
The endless longing in a darkened secret bore
She kept apart it like a stolen good
She loved a man from a dream in neighbourhood.

She who cries as if enchanting with a melody of peace
She who sings as if engaged in a passioned dance of lips
She who kisses as if she couldn't keep a smile apart
She who smiles with her holy heart...
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Mica mea bucurie
Hai, râzi! copil cu sufletul de ape,
Râzi! de fructul izbânzii aşa de aproape,
Zilele vin cu buzele de lapte
Pe cerul memoriei să se arate.
Râzi! mica mea bucurie, ca o vioară
Râzi! sărutat pe frunte odinioară
Când treci prin casa guvernamentală
Şi scaunele toate se răscoală.
Râzi! să se multiplice-n fuga ta umbra
Şi să ies din ţinutul tristeţii,
Dansând cu ultimile ştiri rumba
Scuturând de pe slove scaieţii.
Râzi! drumul meu, grabnic dus
Şi-n răsărit, şi-n apus,
Râzi! să nu încerce omul obtuz
Să-i umble vieţii prin auz.
18.07.81
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'My Little Joy
Dare to laugh! Beloved boy as calm as ocean's call
Laugh! For soon the victory shall flood your fair soul
That milky traces of holy days might crawl
Unto an outlandish sky,where stars don't shine but recall
Laugh! My little joy, like a gleeful play of strings
Laugh! In former days on forehead kissed and cheeks
When passes he the halls beset by country's kings
Their chairs weep and doomsday clock their rings
Laugh! So that the shadow multiplies amidst my run
And manage I to flee the somber jail of sadness
Thus only then I'll have to dance with latest news for fun
Sweeping the thistles off my voice,with untied madness
Laugh!My precious path, in hurry gone
Where sun performs its peaceful set or chilly dawn
Laugh!So no disdainful man your life could harm
And all your senses being left misguided and undone.
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Secţiunea - Poezii de autor
Maria Tonu,
Toronto, Canada

Nu mai e nimeni la această adresă…
Credeam că mama mea este veşnică
Şi mă va aștepta la poartă mereu,
Dar, am întâlnit pe praguri sfeşnicul
Şi pe chipuri oftatul greu.
Recent, am găsit o scrisoare,
Scrisă mamei şi unicului frate,
O scrisoare obişnuită, ca oricare,
“Ce mai faceţi?, vă scriu cu dor, de departe.”
Am citit, recitit acest răvaş,
Cu lacrima cât o aversă,
A fost o veste de bun rămas Nu mai e nimeni la această adresă…
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Ştefan Cătălin Topliceanu
Vaslui, 28.11.1991

Aditiv
nu mai am emoţii ca la început,
prezenţa ta în mine e doar un aditiv,
de-aş şti cã par un om mai plãcut,
ţi-aş folosi iubirea pe post de fixativ.
ca nişte pufarine cad zilele din mine,
tu le prinzi în palme, le ronţãi pofticios
şi arunci în aer amintiri şi vise,
precum un lampion placid şi luminos.
am învãţat sã merg doar pe şine drepte,
sã n-opresc în staţii fãrã cãlãtori,
cãci în drumul lor, ei nu voiesc sã calce
pe urmele lãsate de doi nepãsãtori.
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Adelina LUNGU
Chişinău

De vorbă
Risipă de lemne în sobă
Ce cald e, pe-aici, pe la noi
Căci dulcele curge din vorbă
Și liniște toarce-un pisoi.
Miroase-a plăcinte cuptorul
Și rumenă-i pâinea pe jar
Din trupul de lut își ia zborul
Mirosul de lemn de stejar.
Ninsoarea cu ochi de mireasă
Privește prin geamul boltit
Cum mama așterne pe masă
Crăciunul din rugă-mpletit.
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Iar tata croiește cărare
Spre poarta ce-așteaptă colinzi
Și noi, fără pic de răbdare,
Sărim bucuroși, până-n grinzi.
Iar anii…vreo șase sau șapte
Cu vis de cireșe-n urechi
Așteaptă poveștile coapte
Să curgă din cărțile vechi...
...Dar timpu-n vârtej se destramă
cu umbra în recele ceas...
de vorbă aici ne mai cheamă
doar visul cel alb, fără glas.
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Aurelia Petrea
14.04.1985
Sărătenii -Vechi, Telenești
Masterand la Universitatea Guglielmo Marconi, Roma

gratii
mi-am pus o dorință
pentru omul al cărui suflet plecase
înainte de slujbă
m-am lepădat trei ceasuri din zi
pe această femeie că nu voi mai face
focul în pâine
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Dumnezeu n-a primit semnul crucii
a săltat piatra și-a spus să se facă un munte
de sare cine va trece să-și dea duhul
iubirii din care fierarii au lăsat mustăți ascuțite
până la cer
rătăcind spre o lume căreia nu-i știam rostul
dragostea murise de tânără
te-am auzit meșterind la o suliță
nu puteam împărți durerile nașterii
au atras insecte flămânde spre seară
tavanul începea să se umfle
mă rugam să nu-mi plouă în gură
de parcă aş înşira sufletul
pe rogojini
aşteptam
să ştergi de tot acel sânge

59

Bogdan - Alexandru Petcu
24.11.1995
Sat Albele (Com. Bîrsănești), Jud. Bacău

ora confesiunilor
sunt atât de nebun încât aș putea să vă jur
am văzut cum femeia a ucis mărul în încercarea de a-i
fura coasta
și nu pe oricare ci chiar pe aceea pe care bărbații au
îngrijit-o nebuni
ca o lebădă toamna
am văzut cum fructul înroșea unghiile vicleanului de gen
feminin
ea nu ținea cont de păcatul făcut
de cerul care purta găleți pline cu sânge în mâini
începea judecata
șobolanii mistreții și lupii
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se adunaseră toți
și-au lăsat la finalul cinei doar umbra femeii
ora confesiunilor
s-a făcut toamnă și în ultima lebădă
profetul celei de-a treia nașteri din Auschwitz s-a întors
pe călcâie celebra reușita femeii
avea chipul palid
tocurile ei apăsau pe fiecare secundă
urma să primească ofrandă o pereche de mâini
în care lumea nu încăpuse încă
toți ceilalți născuți înainte s-apară profetul respirau
ușurați
zborul bolnav al păsării se oprise razant pe pântecele
altcuiva
glonțul pornește ca un câine după mistrețul ochit de
stăpân
mușcă din creierul pruncului cu nume de jertfă
se murdărește pe bot și pe labe
podeaua o va șterge maică-sa mâine
când o să ajungă la capătul lacrimii
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Camelia Florescu
Bucureşti, 21.11.1964

O noapte pe Dunăre
În noaptea-aceea am uitat de toate:
De ape, de primejdii și părinți.
Eram copila ce credea că poate
În urne de iubire pentru sfinți,
Să priponească timpul în cosițe
Și prizoniera ochilor tăi mari
S-adune din iatacuri de domnițe
Toți sâmburii dorințelor amari
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În noapte-aceea se pierdea sub tâmple
Sub ramuri, sub biserici, sub tăceri,
Iubirea ce avea să se întâmple
Și-avea să ne subjuge în căderi.
La miezul cald dintr-o oglindă–n dungă
Aveam să-ngenunchez de mii de ori,
N-avea putere viața să-mi ajungă
Să te aștept prin pătimi și vâltori
În noaptea-aceea , Doamne cum se face ?
Cu Tine, fără Tine, dar cu noi ,
Din acea noapte până mai încoace
N-am încetat să sper pentru-amândoi
Că vom uita și maluri și nisipuri
Ne vom feri de apele adânci
Și din fântâni de stele fără chipuri
Bucăți de noapte vom săpa sub stânci
Ca-n noaptea-aceea, știu că niciodată
Nu voi mai tremura sub alte bolți
Nici Dunărea cea blândă și curată
Nu ne va ispiti la fel pe toți
Așa cum ai deschis cândva iubirea
Și ai ascuns-o apoi într-un sertar
Azi lasă-mă să mai respir lumina
Unui păcat de care n-ai habar
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Carla Francesca Schoppel
13.03.1990, Braşov,
Doctorand an III, Facultatea de Filosofie,

Arlechinul
În fiecare noapte îl rog să mă ţină de mână
până intrăm împreună în somn.
Atunci ne contopim pajiştile umede
şi reconfigurăm moleculele a tot ce există
în lanţuri noi.
Neuronii noştri îşi dezvelesc feţele când visează
şi rezolvă triunghiul poliamoros creier-inimă-sex.
În fiecare noapte avem acelaşi vis treaz,
dar visul pâlpâie
orbeşte
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varsă imagini îngreţoşat
de atâtea scenarii greşite.
Dimineaţa, el înmugureşte pe pernă
are ciucuri de raze în colţul gurii
iar broderia pupilei îi creşte lent în platul pleoapei
Mă uit la acest arlechin cu păr neted şi piele întinsă
şi sper că imaginaţia nu şi-a pierdut rostul.
Visez că mă întinde vale
că pieptul mi-e pajişte
iar arlechinul îşi răsuceşte părul pe cerul meu.
Noi avem acelaşi somn
dar pâlpâim resemnaţi scenarii greşite.
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Lilia Manole,
Bălți

GÂNDURI SPUSE TARE
Eu ființez, uitând de bronz și fildeș,
De lacrimi seci și de blestem,
Nu mai pun preț pe-amuzamente,
Și nu pun preț nici pe un fals infern.
Unindu-mi trupul cu o stea divină,
La ea mi-e gândul, integral,
O noapte scade cu a ei lumină,
O zi spre ea se duce-n interval.
În depărtare, sufletu-mi s-oprește,
Își are un destin al său făuritor,
Alături de-acea stea se întregește,
Înălțând ființa-mi într-un angelic zbor.
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Prin răzvrătire cu propriile gânduri,
Încerc o calmă și nocturnă-nseninare,
Revin din trupul stelei, printre rânduri,
Să luminez iubirea, care doare.
Reflecția durerii scrise e apăsătoare,
Și călăuza mă cheamă, vocea să-i ascult...
În noaptea ei cea plină de splendoare,
Când gânduri spuse tare în suflet s-au născut.
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Petruț Cămui,
București

războiul dragostei și-al morții
teama dispare
privesc ca un profesionist
lacrimile nu fac decât să șteargă
urme sau nu
pe aproapele meu pereții smulși din fundație
au igrasie
semn că nimeni n-a aerisit după sânge
florile par asiatice
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tatuaje șerpuind carnivor de la umeri spre lobul urechii
majoritatea ar fi vrut să coboare
dar așa sunt eu pervers
când te aștepți mai puțin
plec acasă
plus o pungă cu droguri
nu se știe pe drum ce figură de ceară trebuie să mânjești
să pară că Sodoma nu mai este acolo
normal că nimeni nu știe limba
doar nu era ca cele nouă luni să ne țină de foame
lumea înainte de Noe
am ajuns să ucid
cel puțin dacă nu pot zbura îmi fac prieteni sus puși
n-au voie mai mult de-o femeie și-o sticlă
complimentele vocabularul obscen sunt din partea casei
bonus limbajul semnelor
nu va fi ușor cu mine
spiritele strămoșilor știu cine am fost înainte
prima regulă să nu ai familie
proprietăți sau dorințe
viața înseamnă norocul pe care ești obligat să-l forțezi
de parcă sună telefonul și lumina îți intră în ochi
nu vezi cu cine vorbești dar pe limbă depune fire de șpan
aerul răsucit de un strung cu păpușa mobilă
transformată în laser
și încă ai timp să te bucuri
dacă ți-am spus că te iubesc te iubesc
măcar de ziua ta să-mi permit
iubirea și moartea
fără nicio amprentă
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Tatiana Afanas-Crăciun,
Chișinău

ÎMBRĂȚIȘARE
Am îmbrățișat
Fiorul tău,
Ce se zbătea
Între viață și moarte...
O luase
Pe drumuri străine,
Urlând de durere,
Voce nu mai avea,
Doar rostogolindu-se
Pe jos,
Înghițea colbul,
Nespălat de ploile,
Ce nu au fost
La vremea lor,
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Ce te-ar fi spălat
Și pe tine..
Fiorul tău,
Care,
În loc să prindă
Aripi tremurânde,
A prins răutatea
Pământului.
Am îmbrățișat
Fiorul tău
Ce se zbătea
Între viață și moarte
Și l-am strâns
La pieptul meu,
Să simt și eu
Această senzație
Neprihănită,
Fără vină,
Fără de păcat,
De care,
Nu fiecare,
Are parte...
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ANA MARIA GÎBU
Dorohoi, judeţul Botoşani, 19 iulie 1997

verde neon
spre dimineaţă se adună păpădiile
în tăcere
nu cumva să deranjezi cerbii
pe care i-ai văzut într-o seară de mai
când tata conducea spre casă
el spunea că unde nu există mesteceni
soarele nu apune
vântul trece mai departe
fără să atingă nimic
ca unii oameni
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l-am întrebat
cum apără aricii de ploile stelare
şi unde se duc ciupercile iarna
iar el mi-a descris o lume de basm
în care floarea soarelui înghite nori
urşii îţi lasă frăguţele de la marginea pădurii
pe care le-ai aşteptat să se coacă
o săptă-lunăăăă
în mijlocul acestui tablou eşti tu
un fluture în chimono

73

Aura Dan
23.01.1966,Tecuci, Galaţi,

Renatei Verejanu
RUgă pe fruntea armoniei,
ENigmă, făclie în cuvânt,
NAlbă, ofrandă-omeniei,
AJutor, mână-ntinsă, pământ.
TEmplu-nălţat, nor, mărgăritar
ARtă scoţi tu din suflet-ungher.
VErs, lumină, jertfă la altar EVă moldovană, pas stingher.
RAză, metaforă-nţeleaptă,
ETalon tu eşti printre poeţi,
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JAr, flacără, linie dreaptă,
ANemonă roz printre scaieţi.
NErv şi calm eşti până la apus,
URmă, parfum fin pe planetă –
De sus în jos şi de jos în sus…
Renatei Verejanu, poetă!
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Felicia IONAŞCO
Puhăceni, raionul Anenii Noi

ÎN SPATELE UNOR COPII VICTORIOŞI
Aveam doi ani şi era dimineață
Când ne-a sunat prima dată
Nevoia.
S-a-ntâmplat că dormeam prea dulce
Și nici c-aveam chef de conversații prea serioase:
- Dar doarme, doamnă (Nevoie), e devreme,
Vă pot fi eu de ajutor?
„Soarele de după vii își arată fața...”
Aveam vreo 14 ani
Când a bătut în ușa mea
Necazul:
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- Poftiți la masă de gustați din pâine (domnule Necaz)
Căci toate vin pe lume și se trec
Și supărări, și vrăjmășii,
Dar sfânt e spicul țarinii străbune
Și gândul iertător e sfânt...
Mi se părea că prea e mică curtea
Și că bolta cerească
Coboară prea jos peste satul nostru,
Așa că mi-am înghesuit sufletul
Într-o valiză
Și m-am scufundat în orașe.
Era duminică spre luni când am plecat.
În troleibuz s-a așezat lângă mine
Dorul:
- Dă-mi adresa apartamentului tău
Vreau să mă mut cu tine.
- Puhăceni, strada rugăciunii,
Am mințit ca o lașă
Și am zbughit-o afară
Fără să achit taxa călătoriei.
„S-a deschis fereastra ca o rană veche...”
Urcă un copil spre Everest
Cu MAMA
Care-i îngână un cântec de leagăn.
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Mihaela Mircea
Mun.Târgovişte, Jud.Dâmboviţa
16.05.1967

Ne desfrunzim atât de mult încât
Rămânem nişte biete amintiri
Cu zâmbete livide şi stele în priviri
Plutind prin gânduri aidoma…şi atât…
Printre cuvinte mergem, nu ştim cât
Vom fi drumeţii acestei omeniri
Ne-ncununaţi cu lauri şi nici cu trandafiri
Cu inima bătând paradoxal… în gât…
Ne desfrunzim atât de mult încât
Printre cuvinte mergem, nu ştim cât
Cu inima bătând paradoxal… în gât…
Plutind prin gânduri aidoma…şi atât… !
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Mihai Doloton
Călărași

NINSOARE BACOVIANĂ
Ninge în aceeași lume goală
Plânsul țării când se va opri?
Ni se fură liniștea natală
Morții parcă-ncep a ne iubi.
Ninge, sufletul se ghemuiește trist
Omul de iluzii părăsit
Ar plăti pentru o moarte-n care
Să-și aducă aminte că-i iubit.
Ninge, e același plâns angelic
Fulgi țepoși aștern tablou tăcut
Soarta grea ce nu are-un suflet
Totu-aici în scrum a prefăcut.
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Mihaela Meravei

pasărea din colivia de sticlă
trăia într-o casă închisă în loc de gratii ferestre,
pasăre cu aripi dezlegate
săruta în fiecare dimineață lumea de dincolo până când
buzele-i desenau pe sticla transpirată de jalea din exterior
o inimă din care se prelingeau mărgăritare,
când soarele se ridica cât o palmă deasupra pământului,
prin inimă-i intrau, biciuite, cuvintele.
lumea privea cu mâna streașină la ochi în interiorul
coliviei
și mai adânc,
în interiorul ei, nu se temea.
nici-o zi nu avea de ascuns din mușuroiul de anotimpuri,
sufletul despuiat de toate pieile stătea în razele de aur
depănând viața fir cu fi la ralanti;
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tot ceea ce era ea în sinele complex,
culorile acelea minunate care i se revărsaseră
prin burice în aripi, se oglindeau în exterior multicoloră auroră a unui vis boreal și parcă
toți oamenii care trăgeau cu ochiul în intimitatea ei,
murmurând cuvinte de milă, uimire, ori blestem,
se transformau în stele colorate.
acum o perdea de lumini îi acoperea casa sufletului,
nici ea și nici oamenii, nu mai știau dacă
înlăuntru ei este în afară sau dacă
aceia din afară au devenit un înlăuntru pentru ea.
lumea se modifica funcție de propriile gânduri,
funcție de pasărea aceea cu aripi curcubeu,
neîncarcerată vreodată într-o colivie de sticlă.
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CLAUDIA BOTA
România

Tăcere muribundă
Te-ai cuibărit în închisorile inimii
În ungherele desprinse din retină,
Iar când orașul îl străbat
rănind articulațiile din carnea plină
Prin ore mă resimt stingheră
nimic nu face să mă mai rețină.
Îmi cercetez buzunarul
în care azi am primit ultimul bilet,
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Pentru ultima călătorie
cu o destinația necunoscută mie.
Vagoanele sunt pline dar fără de lumină,
Tăcerea muribundă
se instalează și-n oasele turtite
În care inima nu mai pulsează,
Câtă tăcere, unde totul mă-ngheață!
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Mirela Ciupercă
România

m-am rupt de lume
să pot deschide ușile cerului
să dau drumul viselor
să zboare liber
să le ascult bătaia din aripi
până la capăt de galaxie și dincolo
bumerangul iubirii aruncat în eter
purtat e în pântece de o floare
așteaptă să vină odată martie
să renască.
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NITA TANIA-EUGENIA
CRAIOVA, DOLJ
25.01.2000

Încurajare în întuneric
Ştii cum e, lumea mai şi râde,
Nu putem sta mereu îmbrăţişaţi,
Aşteptând momentul sfârşitului,
Clipa în care ne vom despărţi,
Ultimul moment petrecut aici,
Pe planul terestru…
Toate vor fi doar nişte amintiri,
Hai să le facem frumoase,colorate,vesele,
Căci vom avea timp şi pentru durere,întuneric,haos,
Important este să păstrăm vie şi ultima licărire de
speranţă!

85

MIRELA CIOLACU

TEMERI
Azi simt gustul amar al clipelor trecute,
Nu pot să dreg angoasa şi frica din nevoi.
Mă răscolesc iar temeri, acide şi profunde
Şi mă gândesc cu groază la Viaţa de Apoi.
Din nou plouă din ceruri, din nou e întuneric.
Timpul se tot dilată, se scurge infinit.
Şi parcă fără vlagă, sufletu-mi trist, bezmetic,
Priveşte încruntat spre nouri, spre zenit.
Răsună toaca vieţii, căci este din nou zi.
O nouă dimineaţă, o şansă iar la viaţă.
Nici vântul nu mai bate, exist şi...orice-ar fi...
Sunt parte din neant, fărâmă de speranţă.
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Preduşel Elena
Profesor de limba şi literatura română

Vipera
M-am aplecat să sărut o lăcrămioară
într-un aprilie încărcat de himere
şi o viperă a sărit
din inima mea
muşcând aerul extatic
cu cercuri de foc,
amplificând tenebrele liniştii închipuite,
deznădejdea tentaculară,
şi lărgind pupilele ochilor ascunşi prin taverne
de patimi şi fum,
cuţitul de venin a ars dimineaţa
azvârlind peste lume pucioasa
încolăcirilor eterne
şi-n aripa de balaur a prins nebunul meu condei
şi-a risipit cerneala fără noimă
spre patru zări…
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Georgeta Musca OANA,
România

Să nu uiţi!
Oricât ţi-ar fi de bine prin ţări ce-abia le ştii,
Nu vei putea vreodată să uiţi de unde vii!
Aroma pâinii calde, a turtelor cu nuci,
Lumini voievodale, legende cu haiduci;
Acorduri de balade şi pajişti de smarald
Ţi-or aminti că vatra e locul cel mai cald.
Ecouri de colinde ţi-or spune în Ajun
Că de nu eşti acasă, nu simţi că e Crăciun!
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Amară-i pribegia şi vei afla la greu
Că-n satul de la munte te-or aştepta mereu:
Căldura părintească, muşcatele din geam,
Iubirea pentru ţară şi dragostea de neam.
Prin vremurile bune şi-n cele de restrişti
Să-ţi aminteşti de fraţii ce cântă când sunt trişti
Și-oricât ţi-ar fi de bine prin ţări ce-abia le ştii,
Să nu încerci, copile, să uiţi de unde vii!
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Alexandru Copaci,
cl. VIII, Bucureşti

LINIE
Ascendent văd cum viaţa sugerează progres,
Fără false reverenţe pot direct să m-adresez.
Învăţ să scriu, uşor, uşor mă controlez
Şi propriul stil de viaţă permanent mi-l conturez.
Sugerez şi aplic subtila evidenţiere
Când îmi lipsesc protagoniştii pentru telenovele,
Când nu am alternativă mor a mia oară,
Mă trezesc în altă viaţă aparent mult mai uşoară.
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Tic-tac aş vrea să am onoarea de a putea auzi
Cum se scrie timpul pentru a mă plictisi,
Dar goana după Perfecţiune m-a cuprins adânc,
Nici nu sunt capabil să mă văd trecând!
Nu, nu mă trezi, îmi e bine aşa cum e,
Realitatea compensează când îmi adun visele,
Pot să lupt continuu ca să mă simt împlinit,
Dar vreau să lupt doar pentru a putea să simt!
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Emilia Nedelcoff
Iași, România

Femei singure
Iris îşi dorea un foarfece
să-şi poată decupa trupul în aşa fel încât
să se potrivească perfect în braţele tuturor
bărbaţilor care au refuzat să o iubească
pe motiv că palmele lor erau prea mici
spre a o primi.
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(îi era tare teamă ca nu cumva să se convertească
într-un simpatic animal domestic, gata oricând
să lingă mâinile stăpânului pentru îmbrăţişarea dată
în timpul falsei procreări pe timp de noapte)
Ura lutul sufocat de tot felul de corsete, de
rochii scurte şi mulate, blugii strâmţi şi costumele de
baie
la fel de mult precum ura culorile
ce puteau schimba îndată chipul unei femei
într-un veritabil ou de Paşte.
(îi plăcea atunci să se imagineze ca fiind Maga
cea care-şi surâde în oglindă în timp ce-şi contemplă
trupul gol, o Lolită nelipsită de îndrăzneala de a juca
pe degete ritmurile sufleteşti sau Zenobia
cea mai mult fără chip, cea mai mult idee)
Mai apoi, îşi spunea că trebuie să fie tare bine
să te poţi îmbrăţişa singură şi să-ţi plângi pe umăr
până la prefacerea într-un punct negru
pe tavanul unui bărbat
singuratic.
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Emil Iulian SUDE
Poiana Câmpina, sat Pietrișu, jud. Prahova
:6 septembrie 1974
.

Era frica de moarte
şi toate
ce erau ale ei erau. nimeni
nu scăpa de ea. şi plantele
negre ale sălaşului de jos
şi neprețuitele plante ale
celorlalte neştiute sălaşuri
nu aveau scăpare.
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frica de moarte împărățea
cu putință şi nevisare. toate
şi cele aproximative şi absolute
erau. în jugul acesteia ce era viu
ce era dăruit morții se chiverniseau
datorită ei.
şi toate încercau să scape şi iubirea
încerca să scape de frica de moarte
şi nimic nu ducea la epuizarea acesteia.
sfinți au vrut sfinți s-au făcut. smerirea de tot
au vrut smeriți de tot au ajuns. artişti au vrut
artişti au ajuns. legea fără de legilor.
s-ar fi pierdut
rostul iubirii
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Alexandrina Vlas
17.08.1996, Sângerei

Frig
Mi-e frig să mor sfârșitul fără veste
Și mă-nvelesc în plapuma de plăci,
În megalitice reînnoiri de versuri
Ascund sub temelii emoțiile reci.
Un infinit de anotimpuri triste
Aleargă îmbrăcând mările seci
În tremurări de pleoape-n palme stinse
Atârnă pânzele iluziei din veci.
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Mi-e frig să țip a jertfelor păcate
Și mă-nvelesc cu vocile-n ecou
În tulburate adâncimi de ape
Adun din ciuma vieții alb cavou.
Și efemere stări ce-a strâns oceanul
Împart între memorii un vapor
De printre lespezi nu mai văd limanul
Ascult prin melodii al sorții blând omor.
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Maria Melania RÃDULESCU

Priviri
Stai aici ,poţi să vezi vântul
Stai aici, de parcă eşti trup din trupul câmpiei
Poţi să-l vezi în câmpia ta
Se scufundă şi poporul sub paşii tăi.
Când vei ajunge în mijlocul meu
Direcţia ţi-o vei pierde
Abia atunci îţi vei da seama că apă e neliniştită
Indiferent cum te zbaţi, cât de bine cunoşti
Vei cădea în solitarul sufl
et ce-n linişte suspină!
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Iacob Cazacu
Sărătenii Vechi, jud. Orhei, 4 noiembrie 1954

În stoluri…
Și zboară azi în stoluri de prin sate
Copiii noștri, șoimii noștri sfinți,
Și nu știu mâine –n ce străinătate
Vor duce-n inimi dorul de părinți.
Ei vor pluti prin viața zbuciumată
Cu Doru-n suflete și Dragostea,
Iar noi, ca doi străjeri la poartă
Pană la urmă îi vom aștepta.
Și zboară –n lumea mare rândunele,
Se duc lăsându-și puii singurei.
Plâng codrii, plâng și florile-n poiene:
-De ce - i lăsați atât de mititei?!
***
S-aprindem pentru toți o lumânare
Pentru sănătatea lor mă rog cumplit...
Să fie primăvara cu mult soare
Și să revină la cuibul părăsit.
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Irina Diaconu
Ungheni, Republica Moldova
1999

Fire de nisip
Obișnuia să facă figurine din firele de nisip,
Le aduna în pumn și privea încruntat la ele.
Ar fi vrut, probabil, să le numere,
Să le numere rând pe rând
Și să le așeze una după alta pe masă.
Ar fi vrut, probabil, să le lipească împreună
Ca să se nu mai rătăcească vreuna dintre ele
Niciodată.
Ar fi vrut să le lase în bătaia vântului răsăritean,
Să le ofere un respiro
De privirile indiscrete ale oamenilor,
Să le adune într-o cutie și să le încuie cu o cheiță de aur,
Ar fi vrut să le păstreze la granița dintre ocean și plajă,
Să le înaripeze spre locul
Unde posibilul nu cunoaște limite
Și fantasticul se transcendează
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în lumea surprinzătoare a realului,
Dar cioburile inimii zdrobite mai greu pot fi adunate
Și numărate nici pe-atât,
Iar picăturile de ploaie ce cad pe fila acestei cărți
Nu încheie decât o nouă zi dintre nenumăratele
calendaristice
Și, poate, pagina ar putea fi ruptă,
Ploaia s-ar opri,
O nouă zi s-ar ivi odată cu zorii,
Dar firele de nisip vor rămâne
Până când apele oceanului
le vor împrăștia
în toate cele patru colțuri ale lumii.
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Zinaida AMBROCI,
Chișinău

EȘTI UNICĂ
Cu cine seamănă femeia?
Unii spun că-i o icoană
La care cerul se închină,
Cu Lună, stele, nori a ploaie,
Cu-o frunză, toamna o să pice,
Cu-n fir de iarbă ce se-ndoaie,
Ca mai apoi să se ridice.
Cu cine seamănă femeia?
Cu-n îngeraş nevinovat,
Care atuncea când greşeşte,
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Şi-îngroapă ochii în ţărână,
De parcă-ar cere îndurare
Tăcută îţi întinde-o mână,
Că vrei nu vrei îi ceri iertare.
Cu cine seamănă femeia
Pe care am descoperit-o?
Într-un tablou de-a lui Rembrant
La cât de sus se urcă miza,
Din toate cea mai norocoasă,
Ea seamănă… cu Mona Lisa,
Dar poate chiar şi-i mai frumoasă!
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Raluca-Maria Panait
Jud. Olt, Sat Ghimpaţi, Com. Fărcaşele,
22 iulie 2001

agur
azi ţi-aș spune multe,
căci știu că nu asculţi,
iar muţenia ta
întregește alfabetul eclipselor.
ai spus ceva?
căci nici eu nu aud.
mi-au crescut mărăcini
pe timpane.
azi ţi-aș vorbi
despre mine și despre...
o amintire călită în smoală,
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dar am uitat să povestesc,
nu mai știu să mă scriu.
căci tu mi-ai strangulat cuvintele,
iar eu ţi-am pictat deșertul
în negrul meu răpus.
azi ţi-aș spune
despre plăcerea de a măcelări
numele îmbibat în vin
și a-ţi deșira majusculele
în spini cu dinţi.
dar poza ta de ceară
are rama întoarsă
spre răsărit.
apusul e magnetul meu,
rămâi o destinaţie
pentru albine.
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GELA ENEA

mintea cea de pe urmă
iartă-mă doamne
m-am prostit cu cheia de la bolta cerească la gât
n-am știut ce să fac m-am luat cu joaca
a ruginit în piele cheia
tu ai îmbătrânit așteptând
poate și răbdarea s-a împuținat
ai schimbat lacătul între timp
eu am rămas pe-afară
acum nu se mai joacă nimeni cu mine
toată lumea crede că am crescut
nu-i adevărat doamne
proclamă o clipă să-i fiu rege
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vei vedea că nu-i pot ține pe frunte coroana
dă-mi o mie și una de nopți
plictisul se va ușura pe ele balonat de-atâtea topuri
mincinoase
tot la spânzurătoare ajung
mai bine salvează-mă ignorându-i pe ceilalți
și văzând
cât de mic am rămas
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Valeriu-Nicolae NICHITEAN
cum. Suceviţa, jud. Suceava,
10 decembrie 1986, Satu-Mare

Invenţie istorică
(4 iunie 2016)
Grea e viaţa în ştiinţă, greu să fii cercetător,
Vă spun din experienţă, căci şi eu sunt profesor.
Nici nu spun cât e de greu să faci tu rost de finanţare
Pentru cine ştie ce invenţie sau cercetare.
Toată viaţa ţi-o petreci muncind într-un laborator:
Pe când ziua cercetezi şi scrii articole de zor,
Noaptea tinzi s-o faci tot albă, stând cu nasul prin vreo
carte,
Iară orele de somn? De-aşa ceva tu nu ai parte.
Şi-ncă nici n-am pomenit problemele pecuniare,
Căci de eşti om de ştiinţă, spui "Pa, pa, salariu mare!"
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Dar în ciuda tuturor problemelor, să ştii că-mi place
Şi orice om de ştiinţă un serviciu mare-ţi face,
Căci contribuim noi toţi la dezvoltarea omenirii
(Mă scuzaţi că mă cam bâlbâi, dar vorbesc în ciuda firii
Care mi-e timidă azi, o fire de cercetător,
Locu-mi nu-i într-un cenaclu, ci într-un laborator).
În sfârşit, să revenim la marea mea descoperire:
Nu degeaba vă vorbesc, ci că voiam să dau de ştire
Azi întregii lumi că eu am inventat un aparat
Care face fix aceea pentru ce l-am proiectat;
Drăcovenia aceasta ce de şaltăre-am umplut-o
Cum am zis, îndeplineşte funcţia pe care-am vrut-o.
Gata mi-e cu sărăcia şi cu viaţa cea de câine:
Vă prezint maşina timpului, ce-am terminat-o mâine!
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Sorina Elena Petea
comuna Recea ,jud. Brașov.
14.05.1999

Inimă strivită
Pe alocuri într-o câmpie
mi-am găsit sufletul,chinuit ?
într-un tărâm închis
l-am auzit cum suspinat
sunt delimitată de El,
și orice apropiere este …
zadarnică si iluzorie.
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pașii mei se întorc ca un boomerang
printr-un geam de sticlă
ciupită și zgâriatăPe jos multe cioburi,
Poate o infinitate
mici și mari
ascuțite
sub forma unor sulițe
care mi-au fost înfipte în piept
și au rămas blocate acolo…
Ah! Suflete..
de ai ști că am venit
să îți ofer mângâiere
Te-ai întoarce ?Te-ai întoarce?
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Birca Dorin
s. Bulboaca, Anenii Noi,
10.04.1998

Paradoxal
E veșnic încă,și e muribund deja,
Acel avânt, ce-o ascendenta încerca
În contemplații aspre admit o devenire
E veritabila...ispită în a propulsiei uitata istovire
Abisul e expresia făuritoare,
Parcurgerea-mi valenta ce descrie o reafirmare
Amalgamul de dorințe flatează intrusul
Răsare impozant, cu scrupulenta e declarat supusul
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Culoarea- concept viabil ce ruginește
Stupoarea,deja inerta,observa ținta si o ocolește
Furtuna plasează distanța pe incerta hartă
Deci, abnegația devine o valoare științifică neglijata
Timpul își elimina clipa din structura-i obsedanta,
Prezentul va deriva dintr-o lesne panta,stimulând:
Acest avânt ce-o ascendență încerca
E veșnic încă, și e muribund deja.
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MARIA NICULESCU (RELLY)
Bucureşti, 14 martie 1948

sonet XXV
Bolnavă sunt de dragoste de tine,
Eminul meu din vremuri depărtate,
O, de-aş putea cinci vieţi -'napoi străbate
Şi te-aş citi, mi-ar trece doru' -n fine.
Bolnavă şi mi-s gânduri cu lăcate,
Iar spusele nu-mi sunt de aur pline,
Bolnavă sunt Eminul meu, dar cine
Va-nstrăluci lagune-ntunecate?
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Transcende-voi în timpuri viitoare,
Preface-mă-voi într-o floare-albastră
Sau într-un lac, cu unda-n lăcrimare
Şi voi muri, de-atâtea ori, măiastră,
Din har să-ţi fur o rază lucitoare,
Poate devin, şi de ce nu, o astră.
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SANDU ROXANA ELENA
Slobozia,Ialomiţa, România, 21.10.1963

FRICĂ
Mi- e frică
Să- ţi spun je t`aime!
Am rămas cu o teamă
Din anii optzeci.
Pereţii au urechi.
Suntem ascultaţi
Şi declaraţi
Duşmani ai iubirii.
Iubite,
Mi-e frică
Să-ţi spun je t` aime!
Am rămas cu o teamă
Din anii optzeci.
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Ionela Milvia IONESCU
Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
20.06.1974

Viața-n roz
E bine să te joci de-a viața-n roz
Și să trăiești cu gândul că,
Într-o zi, ți se va oferi
Curcubeul fiecărei dimineți,
În care te trezești după un vis cu VIAȚA.
Dar ce vei face când luat de mânecă
Vei fi întors cu fața spre coșmaruri?
Omule, nebunule, făurește-ți aripi
și du-te de spintecă nemărginirea!
Cere exil cerului, trăiește-acolo!
Să n-ai în preajmă decât cer,
Deasupra cer și cer sub tine...
Și-aprins în valuri de lumină
Să lași ca să respire liber
Pe Dumnezeu în tine!

117

Andreea Văduva
Filipeştii de Pădure / Prahova, 27 de ani.

Anilor, mai daţi-mi pace...
Anilor, mai daţi-mi pace,
De ce oare vă grăbiţi?
Altceva n-aveţi ce face,
Decât să mă-mbătrâniţi?
Tăcut mă uit în oglindă,
Şi firele albe-mi număr,
Bătrâneţea mă "colindă",
Moartea mă bate pe umăr.
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Fruntea mi-e împovărată,
De riduri şi gând greoi,
De-aş mai fi tânăr odată!
Timp, dă-mi anii înapoi...
Copil fiind, mi-aduc aminte,
Ce tare-mi doream să cresc.
Ce-o fi fost în a mea minte?
Uite cum îmbătrânesc....
Doar în vechi fotografii,
Mă revăd, din când în când,
Of, aveam speranţe mii,
Trece vremea...alergând!
Şi-mi ia din al vieţii pom,
Frunze multe, că-i hapsână,
Transformându-mă, din om,
Într-o mână....de ţărână.
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D.M. GAFTONEANU, Botoșani

Departe, departe…
,,Moartea este cuibul păsării Phoenix.”
(William Shakespeare)
Departe, departe,
spre soare-apunele roșu,
pierdută în ochiul albastru de cer
din nori-orizonturi-năluci nesfârșite
ce poartă în spate furtunile-gânduri
spre crestele albe de munți,
în zboru-i în cercuri
mai largi, tot mai largi,
cu țipătul straniu prelung ce-nfioară,
priviri fulgerând de mânie,
cu gheare de fier nemiloase și aripi prelungi,
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cu ciocul imens ascuțit,
armură-oglindă din penele-zale
în care se vede lucind
amurgul ce pleacă pe veci în abis,
vicleană, așteaptă o fiară feroce, un vultur gigant-meteor
ce ziua renaște ca pasăre liră,
prieteni, priviți către punctul cel negru
ce pare că stă nemișcat,
vă spun, e acolo,
i-aud sacadat fâlfâitul de aripi
ce duce poeții spre lumile altfel, perfecte,
Edenuri-Arcadii total neștiute de ceilalți ca noi,
și-așteaptă doar ceasul cel magic în care,
la semn nevăzut,
se trage perdeaua tăcută ce stinge lumina de far
și-apar rând pe rând în șiraguri tenebre
din zorii de noapte –
pierdută în ochiul albastru,
vicleană, așteaptă o fiară feroce, un vultur gigantmeteor…
Și eu îl aștept. Nu mă tem. Va veni. Îl aștept.
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Angela - Melania Cristea
Macedoneană

25 .12.1976, Craiova , Județul Dolj

Orașul-ventriloc
orașul are plămânii încărcați
întins pe asfaltul umed
ca un ventriloc susură cuvinte
ce se lipesc ca un pansament gastric
de matca poeziei
deschid ferestrele cu păsări
zugrăvite în graffitti și mă eliberez de moartea în lesă
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pe care o purtăm cu toții
/mai strâns sau mai lejer/
din partajul acesta cu viața ies învingători ne-născuții
cu aripile lor suflate în bronz pe culoarul jumătatenoapte
dragostea arde ca o mirodenie în centrul istoric
unde oameni cu fisuri în piept
inspiră inspiră!
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Petru Hasnaș

Mă doare-n suflet, nimănui nu-i spun
Mă doare-n suflet, nimănui nu-i spun,
Insultele adesea mă săgeată...
De unde bărbăţie să-mi adun?...
Când inima îmi este încuiată...
Magnată îmi apare-nconjurarea...
De stil bătrân cărările se-aprind....
În faţa mea învălurată-i marea,
Memorii vechi din amintiri se-ntind...
Cu verbul meu din gesturi de amurg
Mă-ntorc în sat, mai vin la cuibul drag Noi lacrimi pe pleoape mamă-ţi curg,
Tu eşţi în aşteptarea noastră-n prag.
Curajul meu strecoară adevărul.
Făpturi magnate, straniu mă privesc...
Aşa menţine neamul meu misterul.
Uşor de tot străini ne asupresc…
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Jăratic rar frigarea îşi prăjeşte...
Şi dragostea mi-i sfântă, cum o scriu...
Iubirea mea chemări, chemări tânjeşte,
Intr-un frământ spre sufletul tău viu.
Meteahne vechi, cuvinte zingăninde,
Nu am curaj mai mult sa te ascult,
Precum presimt şi sufletul se vinde...
Chemarea ta adesea m-a durut...
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Adrian-Marius Ionescu
Slatina, România,15.07.1988

O UMBRĂ
Pașii mei se duc tot mai departe
spre alte sfere și locuri,
spre alte vise
cu gânduri așa-zis proscrise...
Las umbra mea
să bântuie parcul,
orașul
și ce-a mai rămas nebântuit,
să-ntâlnească,
să cunoască
și să sărute
umbra ta
ce se pierde tot mai departe
în beznă....
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Adriana Cireş
profesoară Şcoala Gimnazială nr.117,
Bucureşti, România

Şi dacă
Şi dacă cerul se-ntunecă şi fulgeră,
Eu voi rămâne în furtună aşteptând.
Şi dacă oceanul acoperă ţărmul,
Eu mă voi căţăra şi voi scruta întinderea apei.
Şi dacă noaptea se lasă grea peste cetate,
Eu voi lumina cu torţa drumul.
Şi dacă timpul se scurge prea repede,
Eu îl prind în pumnul meu şi-l opresc,
Iar dacă ţipă, eu îl fac să tacă
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Alexia Ghergan
Elevă, Şcoala Gimnazială nr.117,
Bucureşti, România

Toamna
Toamnă, toamnă minunat
Astăzi mi-ai bătut la poartă.
Cu şoşoni de frunze moi
Vii bucuroasă la noi.
Ne dai ploaie pic, pic, pic
Apoi ne alinţi un pic
Cu o rază trecătoare
De la supăratul soare.
Cu alei de frunze mii,
Tu coci strugurii în vii.
Mere, pere şi gutui
Pe masă, tu ni le pui
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Secţiunea: Poezia în viziunea
artiştilor plastici
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Constanța ABALASEI-DONOSA,
România
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Cătălina CODREANU,
Barcelona
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Arseni Valeria
com. Leușeni, r-nul Hâncești, 17.08.2002
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Poeta Renata Verejanu în viziunea poetei
Melania Cuc (Bistriţa, România)
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Poeta Renata Verejanu în viziunea renumitului
artist plastic Ion Chitoroagă
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Secţiunea: Compoziţie
Adrian Beldiman, muzica
Interpretare: Patricia Tanasov

Eu aleg florile
Eu aleg, un strop, să plouă,
Dragostea cu multă rouă,
Şi pe gură, şi pe ochi,
Plânset dulce – flori de plopi,
Flori de luni, şi flori de joi
Flori de rouă, flori de soare,
Viața mea plină cu flori,
Inima, flori de mirare…
Şi acum, te rog, mă lasă
Între flori, să scriu...
Chiar aici, în prag, acasă
Genială am să fiu.
Te-am ţinut un veac ascuns,
În metafore, într-o floare...
Pleacă, mi-a fost de ajuns:
Plină-s de mirare…
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Valeriu Mocanu, Ce haine frumoase mai poartă iubirea,
muzica și interpretare,

Ce haine frumoase mai poartă iubirea
Ce haine frumoase mai poartă iubirea...
Doar ei îi stă bine în chipul oricui:
Și-a celui ce zilnic respinge mâhnirea,
Și-a celui pe care nu poți să-l supui.
Ce haine frumoase... Mă-mbrac în iubire...
Și ura se-nvârte, în juru-mi, aiurea ades,
Și cerul proptit pe înalt mai stă să se mire:
Șă vadă cum știu din trupu-mi să ies...
Și intru-n iubire, în haina senină, aleasă...
Intru-n iubire pe-o viață, pe-un veac...
În clipa când lumea îmi zice mireasă
Alături de cel ce-mi e ca un leac.
Ce haine frumoase mai poartă iubirea...
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OPERE ALESE
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OPERE ALESE şi Festivalul Internaţional
de Poezie „Renata Verejanu” – o frumoasă
continuitate a tot ce face zi de zi,
an de an…
Toată viaţa sa, şi mai ales de la crearea Cenaclului
Grai Matern (1988, o mişcare cultural-socială, care a fost pe
linia întâi a procesului de democratizare şi a renaşterii
naţionale), poeta Renata Verejanu, cel mai consecvent
Cetăţean posibil, lansează an de an noi şi noi proiecte (în sens
de evenimente culturale, educaţionale, editoriale, mass-media,
binefacere, sociale, etc.), tapisând timpul în care trăieşte, de
fapt – timpul nostru, cu evenimente multidimensionale
originale. Aici și acum dorim să evidenţiem doar
evenimentele literar-editoriale, lăsând celelalte peste o sută de
proiecte pentru o analiză mai amplă, de mai târziu. Vorbeam
de omul consecvent şi că tot ce face azi poeta Renata
Verejanu e o continuitate a celor făcute ieri, iar ce va face
mâine e o necesitate a celor create azi. M-au interesat ultimii
zece ani.
În 2006 lansează propria colecţie editorială - Colecţia
“Ofranda Omeniei”, după titlul legendarei antologii (nume
nespus de original, precum e şi acel volum) reţinute zece ani,
până-n 1989, colecţie în care editează nouă cărţi în trei
volume (în culorile tricolorului): a Munci, a Iubi, a Trăi;
Vânzătorul vârstelor; Stema destinului - cărţi cu care, în
toamna aceluiaşi an, este invitată de către Comisia Naţională
UNESCO pentru România să participe la Târgul Internaţional
“Gaudeamus”, la Bucureşti, având o lansare de succes.
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În 2007-2008 desfăşoară adevărate sărbători ale
Poeziei prin mai multe licee din capitală (L.Ginta Latină,
L.Dante Alighieri, L.Vasile Vasilache, L.G.Asachi etc.) şi
biblioteci publice. În 2007 participă pentru prima dată la
Salonul Internaţional de Carte de la BNM, şi primeşte premiu
pentru cele nouă cărţi din Colecţia “Ofranda omeniei”.
2009 decide să ia şi locul editorului propriilor cărţi şi
lansează o nouă colecţie:
În lumea Renatei Verejanu, Interviuri
În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări,
În lumea Renatei Verejanu, Societatea Civilă,
primele două fiind înaintate la concurs şi obţinând premii ale
Salonului Internaţional de Carte de la BNM. Cu volumul său
101 poeme de Renata Verejanu, deschide lansarea Colecţiei
Ideal, cartea este lansată la 9 noiembrie 2009, la Centrul
Naţional Militar, Bucureşti. O lansare deosebită. Editorul
vindea cartea autoarei cu 50 de lei româneşti (peste 12 euro
cărţulia), doar că autorul nu a primit onorariu.
În 2010 vine cu noi proiecte editoriale: Acest timp al
iubirii şi Colinde moderne. Cu prima obţine un premiu.
În 2011 inundă Salonul Internaţional de Carte de la
BNM cu cărţi noi (un stand doar cu cărţile poetei):
Cadoul florii (o nuvelă pentru copii)
Eu am dreptul : (drepturile copilului în versuri)
Soarele pătrat : poem pentru copii cu desen. autoarei
Dreptul de mamă : poeme : omagiu mamei şi copilului
Fără erou însemnat : poeme
Oameni dragi : poeme
Drum spre adevăr : poeme
…şi iarăşi va obţine un premiu pentru poezie la Salonul
Internaţional de Carte…
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În 2012 e protagonista Conferinţei Ştiinţifice “Poeta
Renata Verejanu promotoarea culturii naţionale în procesul
educaţional al tinerii generaţii” desfăşurată de Institutul de
Filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova. Un eveniment
literar-cultural-ştiinţific unic, ce va provoca şi alţi colegi de
breaslă din generaţia sa opteze pentru organizarea unor
Conferinţe ştiinţifice cu prilejul aniversărilor mai onorabile.
În acelaşi an mai lansează un număr impunător de
proiecte literal-editoriale: printre care antologia “Eu am ştiut
să fac din viaţa mea o sărbătoare”, lansată chiar la
Conferinţa ştiinţifică de la Academie, volum care în acelaşi an
a obţinut premiul la Salonului Internaţional de Carte de la
BNM. La lansarea de carte de la Salonul Internaţional din
2012 va lansa:
Metafora nemuririi / poeme/,
Opinii despre un secol mizerabil şi politicienii săi :
(publicistică),
Cenaclul "Grai Matern" : poezii, proză, desene /,
Generaţia dintre secole:portret/profil,contemporanii mei
Pledoariile Renatei Verejanu,
Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinău : /poeme scrise
în tren/
На ненависть только себя не потрачю : (poeme în
lb. rusă)
În lumea Renatei Verejanu, Interviuri /în limba engleză
/ trad. Dan Verejanu
Provocaţi-mă… să devin genială : [poeme] /
La o margine de ieri : poeme /
″Conferința Transfrontalieră a Tinerilor″
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Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare : operă
poetică, o nouă antologie de 440 pagini, ce constituie poeme
din secolul XXI.
În 2013 se va bucura de Biobibliografia “Poetul
metaforei în flăcări - Renata Verejanu” şi de antologia
Ofranda omeniei, care a trecut cu demnitate Prutul, şi a fost
editată în haina sa firească în prestigioasa Colecţie Opera
Omnia, la ed. TipoMoldova, Iaşi.
Provocaţi-mă…să devin genială şi Metafora nemuririi
vor obţine câte un premiu la Salonul Internaţional de Carte.
Şi te întrebi, ca şi mulţi dintre colegii de breaslă: cum
să promovezi aceste zeci şi zeci de titluri de cărţi editate în
doar câţiva ani? Şi le răspunde Puterea Divină: cum credeţi,
de ce un sfert de veac poeta desfăşoară neremunerată cel mai
original Festival-Concurs Internaţional al Talentelor Lumii
„Micul Prinţ”? Pentru a fi cel mai bun manager la cel mai
original festival de poezie ce-i va purta numele. Doar trebuie
să-şi promoveze cărţile prin frumosul Festival dacă nimeni
altcineva nu face acest lucru, surâse Iisus.
Din 2014 e protagonista: “Festivalul Internaţional
de Poezie – Renata Verejanu” un festival unic în spaţiul
românesc, cu mari sărbători ale Poeziei la etapele sale locale,
municipale, regionale, naţionale şi internaţionale, un festival
care nu se desfăşoară 1-2 zile, ci jumătate de an, de la 1 martie
până la 1 septembrie, încontinuu, şi care dispune de șase
secţiuni, şi la fiecare ediţie este editată Antologia
învingătorilor. Şi, după fiecare ediţie a Festivalui Internaţional
de Poezie, poate fi până la sau după Spectacolul de Gală şi
Decernarea Premiilor, se desfăşoară câte un simpozion. După
prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie s-a
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desfăşurat SIMPOZION-ul “Renata Verejanu – poet de
anvergură europeană”.
În 2015 lansează câteva proiecte noi: Plâng flăcările-n
mine şi Iubesc, poeme inedite nepublicate până în prezent…
Însă cei deprinşi că Renata Verejanu e cu un pas înaintea
timpului, aşteptau ceva deosebit de frumos… Şi poeta
porneşte un proiect pe durata vieții însăşi: editarea de OPERE
ALESE… Porni de la gândul unei colecţii de opere alese în
trei volume, însă până să apară primul volum, deja avea
pregătite materiale pentru şase volume. Primul volum a fost
editat într-o săptămână, ca o provocare, în ajun de SF. PAȘTI.
Apoi în fiecare an scriitorul şi editorul Renata Verejanu edita
câteva volume, pentru a veni cu primele titluri la Sărbătoarea
LIMBA NOASTRĂ ROMÂNĂ. OPERE ALESE sunt o
necesitate stringentă pentru toţi participanţii la Festivalul
Internaţional de Poezie – Renata Verejanu.
2016. Cele mai recente volume:
Iubirea pe toate le vede,
„Eu am dreptul”, ediţia a IV a cărţii pentru copii. Ci
participanţii la Festivalul Internaţional de Poezie – Renata
Verejanu vroiau o carte deosebită, care să cuprindă cele mai
frumoase poezii. Şi poetul şi editorul Renata Verejanu vine cu
cea de-a treia antologie Poetul Dintre Milenii, poezii dintre
secole, format A4, 600 pagini adevărată surpriză a lui 2016.
E una dintre cele mai frumoase cărţi din lirica contemporană.
Cu un palmares de peste 50 de titluri de carte de
poezie, eseuri, opinii, pledoarii, portrete, maxime şi cugetări,
dramaturgie, nuvele, romane… şapte ani la rând obţinând
premii la Saloane Internaţionale de Carte, autoarea fiind
protagonistă primului festival internaţional de poezie al unei
poete din Moldova, primul festival al generaţiei dintre secole
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ce-i poartă numele, se bucură de conferinţe ştiinţifice,
simpozioane, şi, prin consecvenţă şi continuitate editează
anual noi cărţi, desfăşoară noi evenimente de rezonanţă.
2017, an aniversar, şi lumea care-i cunoaşte opera şi
activitatea, valoarea poetei, - cel mai ingenios dovedindu-se a
fi Centrul Academic Eminescu, care şi lansează Anul Renata
Verejanu…
O surpriza frumoasă, ci anul 2017 va mai aduce şi
alte surprize la fel de originale, cum ar fi editarea primului
roman al trilogiei Geniul Invizibil, cartea I, romanul
Asasinul Ratat. Dar şi cartea de poezii „Zadarnic încercaţi
să mă certaţi cu morţii”. Dar şi editarea unor cărţi deosebit
de interesante şi necesare, cum ar fi antologia Geniul invizibil
al liricii moderne, ediţia a III a Biobibliografiei etc.etc.etc.
Deoarece la întâlnirile pe care le-a avut cu cititorii săi
din Moldova, dar şi la Bucureşti, Moscova, Cernăuţi,
Botoşani, Viena etc. nu-i mai rămăsese nici un exemplar de
mai multe titluri de carte, se văzu bucuros nevoită să editeze
noi ediţii a cărţilor căutate:
Ofranda omeniei, ed. V,
Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare, ed.III
Pledoariile Renatei Verejanu, ed.II
Metafora nemuririi, ed.III
Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinău, ed.II
Provocaţi-mă să devin genială, ed.III,
Cu Doamne ajută, Distinsă Doamnă…
şi La Mulţi Ani!

Alecu Vlad, Germania, 2017

146

Ediţia I – 2012,
Ediţia a II -2017
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ANUL RENATA VEREJANU
I. Cu dragoste şi îndrăzneală
Elena Dabija, directoarea Centrului Academic
Eminescu, deschizând evenimentul, a anunţat lansarea
unui original proiect: Anul Renata Verejanu.
Providenţa a dorit ca marea sărbătoare a poeziei,
cântecului şi dansului - pe toate Renata Verejanu
posedându-le de la naştere – să se întâmple ca o
frumoasă continuare a timpului eminescian, altfel zis, în
timpul Eminesciadei, organizate de Centrul Academic
Eminescu. Întâlnire acceptată de poetă drept o lansare a
celui de-a 50-lea titlu de carte, care s-a dovedit a fi
primul roman al trilogiei „Geniul invizibil” şi care s-a
transformat într-o adevărată sărbătoare de lansare a unui
nou proiect cultural: Anul Renata Verejanu.
Domnia Sa a remarcat că scriitorii, şi mai ales
protagonista evenimentului, sunt de felul lor fiinţe cu
sufletul larg deschis către cei care preţuiesc frumosul.
Poeta Renata Verejanu merge cu dragoste şi îndrăzneală
către cititor, dându-i curaj de viaţă şi de carte, acest
eveniment nu întâmplător urmând imediat după
maratonul intitulat “Îl citim pe Eminescu”.
La Spectacolul excepţional, desfăşurat cu acest
prilej, au răsunat din poemele Renatei Verejanu, cântece
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superbe pe versuri de Renata Verejanu interpretate de
Natalia Croitor şi Valeriu Mocanu, au venit să o felicite
pe scriitoare, să-i ofere o surpriză dansatorii Ansamblului
de dansuri populare „Busuiocul”, conducător artistic
Mihai Chiriac; un duet superb de la Centrul de Excelenţă
în Construcţii a adus şefa bibliotecii dna Tatiana
Ambroci, a onorat evenimentul un număr impresionant
de personalităţi din Moldova, România, Ucraina, dornice
de a vorbi despre opera şi activitatea renumitei scriitoare.
Cu mare dragoste au vorbit pământenii poetei, de la
Verejenii ei dragi, dna Nina Pintilie, Carolina Ana,
afirmând că Renata Verejanu este nu doar mândria
satului, ci şi a statului, a întregii Moldove, citim în blogul
oficial al Centrului Academic Eminescu.

II. „Ofranda omeniei”
„Ofranda omeniei” – astfel îi zic poetei criticii
literari care îi cunosc opera, şi nu doar pentru că unul
dintre volumele cele mai talentate din poezia de la
sfârşitul secolului XX poartă acest nume, ci şi pentru
harul Renatei Verejanu de a schimba mentalități, de a
avea o mare influență asupra maselor largi de oameni. Se
spune că numai sufletele mari ştiu câtă glorie este în a fi
bun. Renata Verejanu este un Om de omenie, Om de
aleasă cultură.
Creând de peste un sfert de veac permanent
evenimente de o rară frumusețe, poeta s-a creat pe sine, a
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demonstrat că e o personalitate cu caracter, cu demnitate,
cu dragoste fața de neam și țară.
Poet, prozator, eseist, scenarist, regizor, editor,
promotor și expert în Societatea Civilă, producător de
concursuri si festivaluri naționale și internaționale,
ambasador popular – Renata Verejanu este o
personalitate unică în cultura românească.
Nemaisuportând atitudinea indiferentă a sistemului
faţă de poezia sa originală, Renata Verejanu ia şi locul
editorului şi vine în aceste prime decenii ale mileniului
trei cu peste 50 de volume de poezii, romane, eseuri,
pledoarii, portrete, maxime şi cugetări, opinii, interviuri
editate în română, engleză, rusă.
„O ploaie de cărți” – avea să zică acad. Mihai
Cimpoi la una dintre ediţiile Salonului Internaţional de
Carte de la Biblioteca Naţională a Moldovei.
Renata Verejanu este omul, care ştie să fie copil
între copii, şi diplomat aflându-se mereu între mari
personalități din diferite domenii, diferite generații,
diferite țări.
Renata Verejanu este unul din cei mai curajoşi și
metaforici poeţi contemporani, este un luptător pentru
adevăr și dreptate, pentru renașterea valorilor naționale
în cultură și procesul educațional al tinerei generații, un
destin cu un Curriculum Vitae atât de bogat și interesant
cum nu ai găsi la nici un alt scriitor basarabean.
Distinsă Doamnă şi Poet drag, recunosc că
niciodată sălile Centrului Academic Eminescu nu au fost
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mai neîncăpătoare ca astăzi, la lansarea proiectului: Anul
Renata Verejanu.
Vreau să citesc un poem al Renatei Verejanu,
poem care ar trebui atârnat în toate instituţiile alături de
Proclamaţia de Independenţă a Moldovei:
Ce aș putea fi, decât un adevăr
Ce aș putea fi, decât un adevăr,
O speranță a unui neam frumos...
Ce aș putea fi, decât o clipă
A timpului reîntors.
Ce aș putea fi, decât libertatea
Pentru care-am muncit o veșnicie,
Pentru care-am pledat un veac
Și cu care zilnic iubirea
Îmi hrănesc, și mi-o îmbrac.
Ce aș putea fi, precis nu un gangster
Și nu traficant de copile
De pofte nocive devastat
Și zile umile...
Ce aș putea fi pentru semenii mei
Care nu au deprins zborul înalt –
Nu stăpânul unor mișei,
Și nu destin decapitat.
Ce aș putea fi în amiezile pline
De mari speranțe din inima ta –
Poate că numai o șoaptă
Ce-o viață poate salva.

Maria Chirilă,
colaborator Centrul Academic Eminescu
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III. Reflecții asupra personalității poetei
Renata Verejanu
,,Mi-i dat ca să trăiesc milenii:
E scrisă soarta mea în cartea vremii, sus”.
Renata Verejanu
Activitatea poetică și civică a Renatei Verejanu
conturează nu numai talentul ei literar, ci și cel de
Personalitate, Patriot și Cetățean. Eul poetic și Eul
personalității acestei distinse
Poete contribuie la
înțelegerea profundă a operei Dumneaei.
Dorind să descopăr personalitatea Renatei
Verejanu mi-am pus întrebarea: cine este Renata
Verejanu? Răspunsul l-am găsit în opera Poetei. Desigur,
acestea sunt reflecții directe și a conținutului psihologic
al personalității, fiindcă prezentarea calităților și
trăsăturilor de personalitate este un pretext elocvent
pentru a înfățișa atât trăiri general-umane, cât și a celor
artistice (lirice). Și invers – creativitatea unei persoane
poate reflecta cu lux de amănunte și calitățile autorului în
cauză.
Colecția ,,Ofranda Omeniei”, care cuprinde
nouă cărți în trei volume, reflectă un spectru larg de
investigare a personalității poetei Renata Verejanu din
aspectele vizate mai sus. În volumul ,,A Munci, A Iubi, a
Trăi”, autoarea pune accentul pe principalele dimensiuni
psihologice ale Omului – Muncă, Iubire, Trăire – a
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evenimentelor prezente în poezie, ceea ce îl definește pe
om ca personalitate desăvârșită.
În poezia ,,Sete” autoarea reflectă ,,setea” de
exprimare a unui ,,dor…cuvânt…gând”, iar ,,…Iubirea
pe toate le vede”. Acestea fiind împletite cu o poziție
civică bine conturată:
,,Așa cum mi-i neamul, așa cum mi-i felul,
Așa cum e roșul, ce-mi strigă din sânge”.
În poezia ,,Îmi știu soarta” poeta ne implică direct în
acțiune, întrebându-ne:,,Ești încă viu sau ai murit?”, ,,Sarunci spiritual la câini?”, plasându-ne într-o acțiune
directă față de cele citite. Sentimentele exprimate sunt nu
numai diverse și complexe, ci și profunde, dovadă fiind
folosirea interogației retorice.
Volumul ,,Vânzătorul vârstelor” începe cu poezia
cu aceeași denumire, unde un ,,vânzător” vinde ,,un
zvon”, ,,anotimpuri... un zâmbet cărunt... ”. Autoarea se
revoltă, revocând un sentiment patriotic puternic:
,,Erup, nemișcătoare, orele trecute
În văpăi vândute, și nu pot striga”.
Poezia ,,Vârsta care nu mi-e de ajuns” evoca
personalitatea cu înalte caracteristici umane și sociale:
,,Într-un veac, când nu veni nici un prieten,
Și eu-nici la unul nu m-am dus M-au pălmuit îndelung unul câte unul
Anii vârstei ce nu mi-e de ajuns”.
Esența poeziei și a poetului îl desprindem din
versurile ,,Al cincilea anotimp”:
,,...ce cuprinde viața întreagă 154

Poezia pătrunde pieptul poetului care ni-i
dragă”;
,,Mi-i soarta tapisată ca o hartă sobră
Aici, în Moldova, pe un simplu deal” (,,Pe un
simplu deal”).
În poemul ,,Cântec” este individualizat chipul
femeii, ființă sfântă și dragă sufletului oricărui om:
femeia – mamă, soție, soră, etc.. Prin destăinuirea directă
a rolului femeii desprindem modalitățile de manifestare a
sentimentelor fundamentale a personalității. Eul liric și
cel psihologic își exprimă cu pregnanță metaforică și
expresivă trăirile emoționale:
,,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”.
Citind titlul câtorva poezii din volumul ,,Stema
destinului”, ne plasăm în centrul unor evenimente de o
largă
anvergură
socială:
,,Nu
produceți
întuneric”/,,Prietenul
unui
dalmațian”/,,Copii
Europei”/,,Un ministru sinistru”/,,Un vot” , ș.a. Fiecare
text are un impact emoționant asupra cititorului, care-l
face să ia o atitudine vis-a-vis de mesaj, iar aceste
reflecții formează trăsături caracteriale și atitudinale, care
contribuie la educarea tinerei generații.
Poemul ,,Caut o țară” conține o informație cu
nuanță patriotică elocventă: ,,Caut o țară a copiilor
talentați…/ Intru în societatea amorfă până la brâu…”
cu ,,ușa deschisă” ca ,,…în inimă să intre nenumărate
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sărbători”. Iar finalul este unul convingător pentru
cititor:
,,…Să am motiv aici să mă rețin
O toamnă, o viață, o mie…
Caut o țară cu copii cuminți Să am umerii amândoi înfloriți”.
Prin destăinuirea directă a mesajului poetic ca
expresie a unei voci existențiale sensibile conștientizăm
că Eul liric și Eul psihologic sunt variabile importante de
educație a cititorului, cât și o caracteristică a
personalității autoarei. Opera Renatei Verejanu încă
urmează a fi studiată și apreciată, însă un lucru rămâne
cert – Eul personalizat al autoarei implică o atitudine
bine configurată din partea cititorului – fie copil sau
matur – contribuind la formarea unei personalități active,
cu fermă poziție civică și socială.
Rămâne ca noi să descoperim în continuare cu
perseverență opera și personalitatea Renatei Verejanu,
numită și Ofranda Omeniei, acest dar divin al Poetei, dar
și al nostru. Cu această ocazie îi doresc multă sănătate și
succese în promovarea Doamnei Poezie – cea mai
frumoasă creație al Universului, membrul căreia și este,
pe bună dreptate, Renata Verejanu!
Tatiana Scripa,
Poet, profesor UST
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IV. Anul Renata Verejanu sau
Răscumpărarea din „Clipa genială”…
Iubirea le vede pe toate.
Renata Verejanu
Privită de sus şi de jos şi dinspre sine, creaţia
Renatei Verejanu s-a contopit dialectic şi lirico-epic cu
însuşi destinul dramatic al Neamului de la A la Z. Este
un lucru deloc uşor, dată fiind însăşi condiţia umană suigeneris pe care omul întotdeauna trebuie s-o împlinească
eminamente cu trăirile personale la propriu şi la figurat.
Destinul ce-a ales-o literelor române este unul de
Acasă şi pentru Casă, de vreme ce scrisul ei metaforic şi
criptic acoperă aceste principii etico-civice şi estetice
dinspre inimă şi raţiune, dinspre imaginaţie şi ideaţie
firesc, emblematic şi charismatic.
Nouă întotdeauna şi plastică, poezia verejaniană
demonstrează direct şi indirect vocaţia autoarei,
„Poetului dintre milenii”, vorbind în propriul trop
escatologic al Domniei Sale.
Cultura imaginii şi imaginea culturii fac una în
scrisul ei dantelat cu figuri de stil pe potriva talentului şi
viziunilor sale echilibrat-seducătoare şi revelatoare,
venind din acea sete inepuizabilă de nou şi de spunere pe
nou, adică tocmai din acea „putere creatoare” de care ne
atenţiona geniul eminescian altcândva. Universul liric
verejanian este unul escamotabil în sensul că explorează
original dinspre necunoscut nu numai domeniul
sociouman escarpat, dar şi verticalitatea lui ideatică,
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atitudinal-personală („Metafora nemuririi”, „Plâng
flăcările-n mine”, „Iubesc”, „Poetul metaforei în flăcări”,
„Ofranda omeniei”, „Eu am ştiut să-mi fac din viaţa mea
o sărbătoare”, adevărată, duelându-se într-un fel cu
versul eminescian).
Comunicativă şi adusă din condei, polemică şi
incitantă este de asemenea şi activitatea epică a autoarei
– atât cea publicistică, cât şi cea propriu-zis prozastică,
epică. Ne referim bineînţeles la trilogia „Geniul
invizibil”, mai concret la prima carte a acestei scrieri –
„Asasinul ratat”, un personaj literar „colectiv”, vorba
vine, care este însuşi „regimul” / sistemul de odinioară
care a contribuit în mod tragic la demolarea Omului din
om, la degradarea morală şi spirituală a Neamului pe
toate dimensiunile. Rănile necicatrizate produse de acest
flagel secular-milenar vor sângera încă multă vreme.
Reflecţiile poetei-prozatoare relevă indubitabil multă
compasiune din partea ei faţă de destinul dramatic al
conaţionalilor ei din orice punct de vedere raportat la
vremurile de tristă amintire.
Acţiunea romanului-trilogie se desfăşoară nu
numai în inimile şi în mentalitatea contemporanilor săi,
dar şi în stradă, în Piaţa Marii Adunări Naţionale etc.
Este o pânză epică în care Renata Verejanu a pus mult
suflet, multă durere şi tot atât de multă omenie, îndemn
şi iubire. Ca în toate lucrările ei de un gen sau altul,
protagonista/protagoniştii pledează pentru triumful
adevărului de noi, de identitate şi de bunătate, dezvăluind
totodată şi plăgile sociale care au afectat omul pe
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dinăuntru, inclusiv pe intelectuali, pe factorii culturali,
spirituali etc. Ochiul prozatoarei este unul rece şi
pătrunzător, iscoditor şi scrutător, dar în acelaşi timp şi
plin de blândeţe dinspre amintiri, dinspre trăirile de
altădată de acasă sau din altă parte.
Omul şi Pomul constituie finalmente simbolic
rodul căutărilor de sine dinspre viaţă şi adevăr în lumina
decalogică a poruncilor biblice, eterne şi pater-materne.
Scrisul/stilul autoarei, am putea zice: un dialog
încontinuu dintre autor şi societate, are şi deschideri nonintermitente spre sinceritate şi absoluitate funciarmente.
Caracterul polemic al scrierii ţine şi el de modul
de a fi al scriitoarei crescute pe cele şapte coline/dealuri
ale baştinei (Verejenii Ocniţei). Or, cinstirea localităţii,
locului care a ales-o şi a îndrumat-o, vorbind în metaforă,
ne spune multe despre cei şapte ani de acasă din orice
oportunitate, ca şi imnificarea prin muncă şi efort
intelectual ale celor şapte zile ale săptămânii, care se
suprapun simbolic pe cele şapte taine ale bisericii (…)
deloc întâmplător. „Iubirea” pe care o crede mai bună
decât „răzbunarea” în raport cu colegii de breaslă şi cu
contemporanii o înalţă în ochii consângenilor săi în mod
legitim. Or, omul, fiind creaţia supremă a Domnului, nu
are altă condiţie decât iubirea de toţi şi de toate oricând şi
oriunde. În acest sens, trebuie să ne amintim de cuvintele
lui M. Eminescu care remarca: „Dacă o generaţie poate
avea un merit, atunci acesta e acela de a fi credincios
adept al istoriei, de a pune sarcinile impuse cu necesitate
de locul pe care îl ocupă în înlănţuirea timpurilor”.
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Evident, trebuie să ţinem cont de mersul istoriei, de
evoluţia lucrurilor în timp şi spaţiu, dar şi de condiţia
noilor generaţii. În această ordine de idei Octavian Goga
sublinia că „în evoluţia la care e supusă viaţa sufletească
a unui popor, fiecare generaţie vine cu o zestre nouă”.
Renata Verejanu face parte din „generaţia dintre secole ”.
Mai mult, „cu Renata Verejanu, noi, şaptezeciştii
literaturii basarabene”, după cum remarcă Nicolae
Dabija, „devenim o generaţie completă; cultivând
modernitatea poemului, ea n-a făcut poezie din
pervertirea limbii, nici din profanare de sacru, ea s-a
găsit pe sine însăşi”. Oricum, Renata Verejanu „e o
necesitate a acestui popor şi o întâmplare a acestei vieţi”.
De aceea, Anul Renata Verejanu care vine în
continuitatea Zilelor Eminescu, este o sărbătoare a
culturii noastre literare şi nu numai, de vreme ce „o
generaţie nici nu începe şi nici nu sfârşeşte într-un punct
precis, ea aparţine unei continuităţi, după opinia
criticului francez A. Thibaudet. Este un argument în plus
că scrisul autoarei, născută în epoca crizantemelor, este
aureolat de absoluitatea albului, candorilor lui
nemuritoare ce-au îndrăgit-o până la vis şi dăruire totală,
făcând-o
magistralmente
o
luptătoare
dacică
inconvertibilă şi incoruptibilă a nonabsenteismului şi
românismului în sensul cel mai bun, idealmente! Într-un
cuvânt.
Răscumpărarea individuală şi originală aşadar a
poetei şi prozatoarei (alături de proza poeţilor de
generaţie N. Dabija, I. Anton etc.) din „Clipa genială”
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continuă pe acelaşi făgaş dialogotropic şi esopic, ludic şi
criptic, în scopul de a face lumină în tot spaţiul
cuvintelor şi originii lor identitare dinspre destin şi
cultură, dinspre activitate şi necesitate ca ideal şi vis real
aici şi acum.
Tudor Palladi, poet. Critic literar

V. Un Om deosebit
Renata Verejanu este un om deosebit. Este omul
care iubește dreptatea, care merge cu capul sus și are
răbdarea de a demonstra, că tot ce face Dumneaei, este
pentru binele Națiunii. Am văzut-o muncind la fiecare
etapă a Festivalului-Concurs Internaţional al Talentelor
Lumii „ Micul Prinţ”, apoi la Festivalul Internațional de
Poezie – Renata Verejanu, promovând copii care scriu
proză, poezie, muzică.
Știe să încurajeze fiecare participant și nu este
indiferentă față de cei copii, care poate din anumite
motive nu s-au prezentat la nivelul cuvenit, totdeauna lea mai dat o șansă. Scriitoarea Renata Verejanu m-a
surprins totdeauna prin poezia ei scrisă cu pasiune și
dragoste. Este o poezie actuală, care merge într-un pas cu
evenimentele de astăzi, chiar dacă unele din ele au fost
scrise în anii 80... Anul acesta este inaugurat ANUL
RENATA VEREJANU! Vă doresc, Distinsă Doamnă,
succese și într-un ceas bun!!!
Tatiana Afanas-Crăciun, poetă
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VI. Lansarea Anului Renata Verejanu
Onorată asistenţă, doamnă Verejanu! Înainte de
toate vreau să vă semăn de sănătate şi să vă urez un an
nou mai bun, mai plin, plin de rod şi sănătate, plin de
inspiraţie şi iubire, de izbândă şi linişte sufletească!
Academia Europeană a Societăţii Civile a propus
şi Centrul Academic Eminescu a susţinut ideea de a lansa
Anul Renata Verejanu: este un an deosebit în viaţa
domniei sale, protagonistei. Şi, ţinând cont de desaga de
proiecte, vers şi proză, eseuri, pledoarii, opinii, portrete,
interviuri, maxime şi cugetări pe care le tot duce de-a
lungul anilor, ne-am gândit că e timpul… e timpul, unii
s-o descoperim, alţii să-i cunoaştem opera şi faptele, s-o
aplaudăm, s-o lăudăm şi să ne bucurăm împreună de
aceste momente unice în viaţă care nu se repetă sub nici
o formă, oricât de tare ne-am dori noi…
Pe Renata Verejanu eu personal, ca şi mulţi
dintre dvs., am descoperito pe baricadele renaşterii
naţionale… Versul ei tăios şi patriotic a motivat şi a
mobilizat pe mulţi dintre noi…
Pe Renata Verejanu am cunoscut-o în mersul ei
prin ţară, de mână cu Micul Prinţ, descoperind şi
promovând sute de tinere talente. Împreună cu Renata
Verejanu am mers şi eu, am trecut Nistrul dincolo, la
copiii din Transnistria. Am fost printre primii care după
10 ani de la conflictul de pe Nistru am răzbătut şi, deşi
aveam o doamnă locotenent a securităţii transnistrene
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care ne veghea şi ne ghida fiecare pas şi fiecare secvenţă
filmată, am reuşit să aducem, ulterior, la Festivalul
Concurs Internaţional al Talentelor Lumii Micul Prinţ
zeci de copii de dincolo, printre care şi Ionel Istrati.
Pe Renata Verejanu am cunoscuto când am
realizat împreună la Moldova 1 ciclul de emisiuni Micul
Prinţ, cu zeci de sondaje de opinie despre Consiliul
Europei, UNESCO, ONU, drepturile copilului etc.
Renata Verejanu este scriitorul care a lansat cu
succes zeci de proiecte inedite şi, deşi mulţi s-au inspirat
şi au copiato, niciodată n-au putut-o repeta, pentru că
Renata Verejanu este unică în felul său şi de multe ori
transformă neajunsurile în avantaje.
Renata Verejanu este scriitorul care a creat şi
lansat o reţea de ONG-uri culturale, educaţionale, mass
media, printre care: Organizaţia Mondială a Copiilor
Talentaţi, Academia Europeană a Societăţii Civile,
Federaţia din Moldova a Cluburilor UNESCO, Agenţia
de Presă a Tinerilor Jurnalişti „AMP-Internaţional”,
Revista „Micul Prinţ”, Ziarul „Copiii Europei” etc.
Renata Verejanu – primul şi unicul scriitor din
Republica Moldova care are o relaţie aparte cu Consiliul
Europei. Foarte puţini dintre noi cunosc că ONG-urile
create de către doamna Verejanu au fost primele din
spaţiul exsovietic care au obţinut statut consultativ apoi
participativ la Consiliul Europei.
Ultimii ani în creaţia Renatei Verejanu, observaţi
şi dvs., sunt foarte rodnici… Poeta şi-a canalizat toată
energia şi inspiraţia în aşi îngriji volumele de poezie,
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interviuri, opinii, pledoarii, cronici, portrete, maxime şi
cugetări şi de a le scoate de sub tipar, fie şi în tiraj
restrâns (de 100 ex., deşi şi-ar dori un tiraj de zeci de mii,
să ajungă la toţi cititorii săi), la fel cum ar aduna gutuile,
unul câte unul… şi nu contează că nu e plin beciul.
Important ca aceste gutuie galbene, frumoase bucură
sufletul şi încântă ochiul. Să-i dorim, să aibă mereu
gutuie în casa mare a sufletului ei, în biblioteca
neamului, care să răspândească miresme îmbietoare şi
pentru generaţiile viitoare.
Renata Verejanu este (de ce nu?) o personalitate
controversată. Este directă, are cuvântul tăios, gălăgioasă
ca o furtună, capabilă să lăcrimeze la auzul unei doine.
Nu acceptă jumătăţile de măsură, nu se închină la orice
sfânt şi nu aleargă după căruţa care n-o aşteaptă. Într-o
altă viaţă nu este exclus să fi fost vreun comandant de
oşti sau o Ioana d’Arc.
Revenind la evenimentul de astăzi – lansarea
Anului Renata Verejanu. Cunoscându-i potenţialul,
ambiţia de a se antrena în proiecte măreţe şi dorinţa de a
izbândi în lansarea şi desfăşurarea lor, sunt sigură că
vom avea parte cu toţii de un an plin de evenimente,
întâlniri cu cititorii din toate localităţile Moldovei şi nu
doar, spectacole, festivaluri, lansări de carte, conferinţe,
simpozioane, şedinţe ale Cenaclului „Grai Matern” şi
multe alte evenimente care ne vor înfrumuseţa existenţa
şi ne vor motiva la noi realizări!
Într-un ceas bun! Şi fie ca Anul Renata Verejanu
să se înscrie frumos în peisajul cultural-literar, fiind la fel
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de colorat, interesant şi important pentru cititorul
moldovean şi societatea civilă per ansamblu!
Galina Codreanu, Secretar General
al Federaţiei din Moldova a Asociaţiilor, Centrelor şi
Cluburilor UNESCO.
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Despre poeta Renata Verejanu în
„Anul Renata Verejanu”
La propunerea Academiei Europene a Societății
Civile din Basarabia Românească, Centrul Academic
Eminescu a inaugurat în 16 Ianuarie 2017 ineditul și
generosul proiect literar, cultural, artistic și patriotic
„Anul Renata Verejanu”, anunțat de către Elena Dabija,
reputata Doamnă Director al Centrului Eminescu, în
cadrul evenimentului dedicat lansării primului roman al
trilogiei „Geniul invizibil”, reprezentând a cincizecea
carte a inegalabilei scriitoare basarabene Renata
Verejanu, despre care, distinsa amfitrioană, a
postulat:„Creând permanent evenimente de o rară
frumusețe, poeta s-a creat pe sine, a demonstrat că e o
personalitate cu caracter, cu demnitate, cu dragoste față
de neam și țară”.
Fiind o scriitoare incomodă regimului totalitar,
aflată în consemnul aparatului represiv proletcultist, a
reușit să publice, după cartea de debut reţinută până-n
1979, următoarele cinci manuscrise văzând lumina
tiparului abia 1989, în timp ce autoarea publica intens nu
doar în limba română, ci și în engleză și rusă, debordând
de forță creatoare și inspirație mai ales după 2007. După
ce s-a implicat activ în manifestările de renaștere a
conștiinței naționale sub egida Cenaclului „Grai Matern”
şi a contribuit la înveşnicirea unor evenimente ca „Limba
Noastră Română”, din 2014 își internaționalizează
notorietatea fiind protagonista proiectului transfrontalier
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Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
un proiect de larg răsunet în continuarea sărbători limbii
şi o fină punte de trecere către Congresul Mondial al
Eminescologilor al academicianului Mihai Cimpoi. Doar
și publicând cele trei antologii de mare întindere și
valoare – Ofranda omeniei, Eu am știut să fac din viața
mea o sărbătoare și Poetul Dintre Milenii – și
organizând an de an festivalul internațional căruia i-a
consacrat propriul nume de excelență, Renata Verejanu
este percepută drept cea mai performantă personalitate
contemporană din spațiul basarabean și un ambasador
inegalabil al românismului cultural în lume.
Notorietatea și recunoașterea unanimă a
personalității Renatei Verejanu, în calitatea de poet,
prozator, eseist, scenarist, romancier, regizor, jurnalist,
moderator de emisiuni, organizator de festivaluri și
concursuri și, nu în ultimul rând, de expert și militant
civic, o plasează pe prolifica scriitoare și gânditoare în
areopagul valorilor autentice românești și universale de
la sfârșitul mileniului doi și începutul mileniului trei, prin
activitatea publicistică de mare valoare, descrisă plastic
și sintetic drept o „ploaie de cărți”, de către acad. Mihai
Cimpoi, autorul unui sugestiv și expresiv portret
scriitoricesc și civic al Renatei Verejanu, „poetă atât de
angajată în luptele noastre politice, culturale, dar și în
luptele sufletești” și care „nu poate să accepte condiția
de învinsă”, remarcând „spiritul justițiar al poetei”, dar
și„meritul deosebit de a cultiva formula poeziei de
inspirație socială și națională…”
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Nu puțini scriitori, creatori de artă, critici,
jurnaliști, universitari, academicieni și oficiali de marcă
scriu și colocviază despre realizările „surioarei mele întru
limbă, neam și patriotism”, așa cum îmi place să o
gratulez public și publicistic pe fenomenala Renata
Verejanu, între ale cărei numeroase și prestigioase
inițiative se situează Festivalul-Concurs Internaţional al
Talentelor Lumii „Micul Prinţ” și Festivalul Internațional
de Poezie – Renata Verejanu, dedicate descoperirii și
încurajării copiilor și tinerilor creatori de literatură și
muzică.
Parcurgând numeroasele articole și prezentări
biografice din mediul publicistic digital, aflăm și despre
numeroasele ONG-uri lansate de către Renata Verejanu,
printre care Academia Europeană a Societăţii Civile,
Federaţia din Moldova a Cluburilor UNESCO,
Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi, Agenţia de
Presă a Tinerilor Jurnalişti, Revista „Micul Prinţ”, Ziarul
„Copiii Europei” etc., dar și despre conexiunea specială
a scriitoarei la nivelul Consiliului Europei şi UNESCO
prin intermediul ONG-urilor domniei sale care au
dobândit dreptul de consultant și participant activ la
dezbateri și decizii. Aflăm, de asemenea, cât de lungă
este lista evenimentelor prilejuite de festivaluri,
spectacole literar-artistice, lansări de cărți, conferinţe,
colocvii în cadrul Cenaclului „Grai Matern”, întâlniri cu
cititorii din Basarabia și nu numai și alte apariții și
contacte publice este impresionantă.
168

Onorat fiind de invitația organizatorilor
Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu,
la III-a ediție – 2016, Chișinău, de a face parte, alături de
distinși confrați de breaslă, din juriul internațional al
Concursului, nu mică mi-a fost bucuria să apar cu un
medalion scriitoricesc în Antologia evenimentului și să
primesc „Diploma de Ambasador al Culturii Păcii” din
partea organizatorilor, gest pentru care le mulțumesc și
pe această cale, iar poetei de valoare universală Renata
Verejanu, în calitatea mea de modest confrate poet și coeditor, pregătesc spre publicare un prim grupaj de poezii
în care m-am regăsit, fiind eu însumi un eminescian,
rezonând pe aceeași lungime de undă a simțirii românești
și a simțirii „eminești”, citându-i, totodată, un fragment
din confesiunea ei literară La Bucureşti eu am trăit o
viață și asigurând-o că cel norocos și privilegiat sunt
eu: „La Bucureşti e foarte uşor să deprinzi bunătatea,
dacă eşti un om norocos. Aici îţi poţi descoperi cel mai
bun prieten, de existenţa căruia nici nu bănuiai. (…)
Hai, lasă şi tu o şoaptă dulce când te plimbi pe unul
dintre cele mai lungi bulevarde sau te reţii în centrul
istoric, sau cauţi un om frumos, sau ţi-i dor de un neam
de oameni frumoşi…”
Romeo Tarhon,
Ziarul Naţiunea, Bucureşti, 8 iulie 2017
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Anul Renata Verejanu la Bucureşti
O cunosc pe Distinsa Doamnă de la Chişinău,
omul de cultură şi poetă Renata Verejanu, din 1997, când
veni la Cotroceni, propunând României un proiect
excepţional. Venea să desfăşoare la Bucureşti FestivalulConcurs Internaţional al Talentelor Lumii „Micul
Prinţ”, câştigătorii ediţiei precedente fiind tinere talente
din România. Astfel, trei ani la rând, renumita scriitoare
reunea la Bucureşti talente de pe toate continentele,
aducând dovada că România e ţara copiilor talentaţi, care
mergea spre integrarea europeană.
Şi, peste 20 de ani, graţie Internet-ului, aflu că
scriitoarea merge la Festivalul Internaţional Lucian
Blaga. Pe drum spre Lancrăm, am rugat-o să treacă pe la
Bucureşti. Şi iată că la 4 mai 2017, între ora 6 dimineaţa,
când soseşte trenul de la Chişinău, şi ora 10 când alt tren
pleacă spre Sebeş, pentru prima dată în viaţă mă
bucuram eu, ca iniţiator de proiect, elevii şi profesorii de
o excepţională întâlnire matinală: lansarea de cărţi ale
poetei Renata Verejanu, cu prezenţa autoarei. Astfel
Anul Renata Verejanu poposi şi la Bucureşti, fiind
întâmpinat cu pâine şi sare. Bucuria conducerii şcolii, a
echipei pe proiect (Adriana Stoica, Camelia Chiţa,
Corina Mirescu, Adriana Cireş, Violeta Hubca şi
Constantin Hărăbor) şi a oaspeţilor de la Chişinău au fost
elevii care au recitat excepțional din poezia Renatei
Verejanu, dar şi dorinţa a zeci şi zeci dintre ei de a avea
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cel puţin o carte a autoarei îndrăgite, bineînţeles, cu
autograf.
Cu acea întâlnire a demarat o cavalcadă de
evenimente ce se desfăşoară în perioada mai 2017 –
decembrie 2018, deoarece în minunată dimineaţă a fost
lansat un nou proiect „Unitate prin cultură şi tradiţii“,
proiectul fiind dedicat sărbătoririi Centenarului Unirii.
S-a lansat un parteneriat cultural-educaţional
între Şcoala Gimnazială 117 (care are vocaţie de şcoală
europeană, fapt atestat prin Diploma de Şcoală
Europeană acordată de Ministerul Educaţiei pentru
perioada 2012–2014, respectiv 2015–2018) din
Bucureşti şi Academia Europeană a Societăţii Civile,
condusă de Renata Verejanu. Obiectivul strategic al
proiectului: „Educarea elevilor prin valori culturale şi
tradiţii artistice româneşti, deschise către cultura
universală“. Proiectul se implementează sub diverse
forme, o prioritate fiind participarea la FestivalulConcurs Internaţional al Talentelor Lumii „Micul Prinţ“
şi la Festivalul Internaţional de Poezie – Renata
Verejanu. Cu Doamne ajută.
Constantin Hărăbor, CH,profesor,
Coordonator Proiecte Europene și Internaționale,
Școala 117, Bucureşti
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Echipa ediţiei a IV
Daniel Verejanu, Preşedinte
Laura Tugarev, prof. USM
Carolina Tcaci, licenţiată a Academiei de Muzică,
Teatru ţi Arte Plastice - scenariu şi regie,
Lilia Manole, poet, Bălţi
Alina Dragancea, director executiv.

Membri ai Juriului
la etapele locale, sectoriale,
municipale şi etapa naţională:
Galina Codreanu, autorul proiectului,
Elena Dabija şi Maria Chirilă,
Centrul Academic Eminescu,
Constantin Hărăbor, Bucureşti
Laura Tugarev, poetă, prof.univ.
Tatiana Afanas-Crăciun, poetă
Tatiana Scripa, poetă,
Dir.lic 12,
lic I.Creangă
Corobceanu, Liceul Petru Zadnipru
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Juriul Internaţional:
Acad.Mihai Cimpoi,
critic literar, Preşedintele Juriului
Acad.Vasile Tărăţeanu,
poet, Cernăuţi, Ucraina
E.S.Nicolae Mareş,
Scriitor, puiblicist, diplomat, România
Dr.hab.Vasile Bahnaru,
scriitor, directorul Institutului de Filologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Melania Cuc,
poet, Bistriţa, România
Dr.hab. Ion Ciocanu,
critic literar
Romeo Tarhon,
poet, editor Naţiunea, Bucureşti
Tudor Palladi,
poet, critic literar
Ion Cuzuioc,
poet, membru al US
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Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu,
ediţia a IV,
2017, Chişinău, Moldova
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