P O E S I S

VANGHEA MIHANJ-STERYU
Vanghea Mihanj-Steryu, poetã ºi prozatoare, traducãtoare, pictoriþã, actriþã, realizatoare de
film, probabil una dintre cele cea mai cunoscute voci ale liricii aromânilor din Macedonia, s-a nãscut în localitatea Dolean (Dolani-Shtipsko), în 1950, într-o familie de aromâni (tatãl – Dimitar
Mihanj, mama Palihria Simanj-Nikolich), „grãmuºteni”, care se trãgeau dintr-un neam de pãstori
veniþi din Moscopole ºi Ianina. A studiat în Macedonia ºi Serbia ºi, din 1969-1972, a lucrat pentru
parlamentul Comunitãþii Shtip-Macedonia, din 1970 locuind în Skopje, lucrînd la filarmonica de stat
din 1974-1992, iar din 1993 ca artist independent.
Vanghea Mihanj Steryu, caracterizatã de Hristu Cîndroveanu drept o scriitoare de un „talent
indiscutabil”, vine din spaþiul lingvistic al aromânilor – singura „dintre toate populaþiunile româneºti aºezate de-a dreapta Dunãrii…
care ºi-a pãstrat pînã azi numele etnic în legãturã cu originea lor”1.
Dupã debutul din 1975, Vanghea Mihanj-Steryu a publicat 32 de cãrþi de poeme ºi prozã. În cadrul „Salonului internaþional de
carte româneascã”, ediþia a XVI-a, desfãºurat la Iaºi, 8-10, Cernãuþi, 10-11 octombrie 2007, am prezentat, din volumele semnate de
Vanghea Mihanj Steryu: Roman ti Ficiurits – „Steali di mîrdzeali”/ SbeçäÈ oä Mohèctpè, prozã scurtã pentru copii, Tser fãrã steali,
poeme, Casi fîrî pîrmatsi, roman, ºi antologiile Mutritlu a poetsilor/ Poets viems (realizatã în colaborare cu Anita Steryu-Dragovich),
Boatsea-a Poetslor/ Ãëacot ha ïoetète ºi antologia Ciuciurlu-a Vreariljei. Este o culegere de creaþii ale 29 de autori de limbã românã
din þarã, dar ºi care vieþuiesc dincolo de fruntarii (Ion Miloº – Suedia, Goran Trailovich – Pancevo, Serbia, Vasile Barbu – Uzdin,
Serbia, Vasile Tãrîþeanu – Cernãuþi), în versiunile aromânã ºi macedoneanã semnate de Vanghea Mihanj-Steryu ºi Anita SteryuDragovich. Antologia, deschisã de Lucian Blaga ºi Mihai Eminescu, reuneºte poeme semnate de alþi 27 de autori contemporani – cel
mai bine reprezentat numeric fiind oraºul Iaºi (prin: Cassian Maria Spiridon, Emilian Marcu, Valentin Talpalaru, Cristina Gheorghina
Voicu, Gabriela Ciobanu, Marius Chelaru). Ceilalþi poeþi antologaþi: Maria Mãrginean – Alba Iulia, Mihai Prepeliþã – Bucureºti,
Veronica Dumitrescu – Tîrgoviºte, Mihail I. Vlad – Tîrgoviºte, Maria D’Alba – Alba Iulia, Marta Izsak – Tîrgu Mureº, Victor
Mihalachi – Tîrgoviºte, Felicia Moºneag – Sãlaj, Valentin Taºcu – Cluj-Napoca, Gheorghe Dãncilã – Alba Iulia, Elena Liliana
Popescu – Bucureºti, Dumitru Cerna – Cluj-Napoca, Ianco Vale – Tîrgoviºte, Valeria Manta Tãicuþu – Rîmnicu Sãrat, Corneliu Radu
Pãiuºan – Timiºoara, Camelia Morcozan – Cluj-Napoca, Angela Tãrtiu – Alba Iulia.
ªi în alte antologii realizate de Vanghea Mihanj Steryu sunt traduse creaþii ale poeþilor români. Astfel, în Mutritlu a poetsilor/
Poets viems, realizatã cu prilejul Festivalului internaþional „Constantin Belimace”, 2001, sunt antologaþi: Marta Izsac ºi Toma
Eanachi, iar în Boatsea-a Poetslori – Matilda Caragiu-Mariotseanu, Gheorghe Vrana, Dumitru Piceava, Mihail I. Vlad, Camelia
Morcozan, Maria Mãrginean, Gabriela Ciobanu, Toma Eanachi. (selecþie ºi prezentare: Marius Chelaru)
Închiderea ochilor în faþa Marii Porþi
(Anclidearea-a ocljilor ninti a Mariljei Poartã)
Poate mã va ucide timpul
Însã umbra lui
Îmi va acoperi semnele palmelor
Pentru a-mi ascunde Destinul
ªi apropierea de Marea Poartã
Printr-un joc înainte de rãsãrit,
Va veni curînd Vînãtorul cu mantie lungã
ªi jocul va începe
Torturîndu-mi scînteia
ªi cuminþenia ochiului,
Iar plînsul sãu va trezi moartea rãsãritului.
Va veni curînd ºi Strãjerul
Cu halebarda otrãvitã
ªi va împrejmui suferinþa dorului,
Iar ochii altfel se vor închide
Ascunzînd faþa împietritã
Pînã la venirea rãsãritului.
Poate mã va ucide timpul
Însã Dumnezeu mã va privi
ªi voi gãsi cheia cea veche
Ca s-o potrivesc în Marea Poartã,
Eliberînd cuvintele din gura zãvorîtã
Pe caldarîmul minþii afurisite.
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Of, Dumnezeule!
Chiar dacã mã va ucide timpul,
Lumea întreagã e înnebunitã de dor. . .
Poarta aducerii aminte
(Poartã-a amintirlor)
Cine priveºte pe ascuns în lumea mea
Prin poarta închisã a curþii
ªi ca un ecou m-a închis într-un cerc!?
Eu sunt doar o Bãtrînicã!
Seamãn un pic cu frunza de toamnã.
Nu intereseazã pi nimeni cã am rochie nouã!
ªi totuºi cineva mã priveºte pe ascuns?
Eu nu-l pot vedea!
Ochii mi se umplu de-o ceaþã tristã
ªi printre sprîncene tresar aducerile aminte
ªi ziua suspinã,
Iar eu ca o Bãtrînicã rãstignitã,
Obositã ºi înghesuitã în lada de argint,
Eliberez un strop de odihnã.
Acum e voie ca din depãrtare
Sã mã priveascã toate aducerile aminte
Prin crãpãturile porþii din curtea mea.
Eu voi dispare cu a mea slavã
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ªi urme voi lãsa ca dupã ploaie
ªi arborele nopþii în singurãtate,
Iar voi la ceasul de pe urmã
Închideþi Poarta aducerilor aminte.
Poartã
(Poartã)
Prin ea au intrat cu vîsc,
Cu candelã ºi tãmîie.
ªi au vãzut un pictor dormind,
Iar înaintea lui o carte sfîntã
Ce împrãºtia har... Pentru cine?
Se întîmpla ceva!
Dumnezeiascã împletiturã de trupuri vii,
Privind semnele palmelor,
ªi în urma lor semne tãcute
Împrãºtiau har… pentru cine?
Prin poartã þîºneºte lumina nouã
Trezind aducerile aminte,
Pictorul visãtor
E în focul creaþiei
ªi va dãrui har… pentru cine?
Am întrebat de trei ori: Pentru cine?
Cei ce mã priveau pe ascuns prin Poartã au strigat:
Pentru cenuºa noastrã.
Pentru Floarea fricii noastre
ªi a ochiului ce priveºte prin crãpãturi
La Poarta Paradisului.
A trosnit Poarta ºi s-a închis!
Cei ce intrã cu vîsc, candelã ºi tãmîie
Au dispãrut în cenuºã ºi ceaþã.
În faþa porþii pãcatelor
Între zidurile pãcatului
Am scris durerea din trecut,
Dar suspinele trezesc datoria nesomnului
Ce apasã pleoapele de piatrã.
Ard în singurãtatea nopþilor
Iar sufletul împrumutîndu-mi tãcerea
Merge pe acelaºi drum de dorul vieþii.
ªi scrisul urîþeºte numele
Înfãºurat în batistã albã,
Trecîndu-l între zidurile pãcatului.
Cãtã nedreptate!
Mi-am luat felinarul
ªi-n faþa porþii pe unde trec sufletele moarte
M-am oprit sã fac contract cu tãcerea.
N-am sã trec Poarta fãrã mãrturisiri,
Viaþa am s-o trec cu vînturile
ªi n-am sã pot sãrutã Trandafirul meu alb
Cu pãrul albit,
Pentru a putea curãþi sufletul înainte de intrare.
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ªi dacã voi greºi!
ªi daca încã o datã cu pleoapele voi greºi
ªi va învia iarãºi un alt dor,
Mã voi face lespede pentru noile Porþi
Ca preoþii sã-mi cînte nouã psalmi,
Pentru inima ce mi-a fost furatã.
Sentimente arse
(Arsi sentimenti)
Tu nu ºtii nimic despre anatomia dorului,
Despre „iubirea nesfîrºitã”,
Despre lacrima ce curge fin ochi,
Despre nici un fel de cinste:
ªi nu ºtii cã a ta ºi a mea
Umbrã de iubire cãlãtoreºte
Undeva, acolo departe!
Tãcere.
ªi cuvintele tac.
Tãcere.
Imaginile se ofilesc.
Într-o privire,
Am vãzut lumina roºie a mãrii,
Cu limbi de foc,
Arzînd sentimente.
Cantata pãcatului pentru niºte ochi
(Cantata-a mãrtiiljei ti niscîntsã oclji)
Cineva din trup îmi cîntã o odã,
Altcineva mi-aruncã flori la picioare,
Cei Trei îmi cîntã cîntece vesele.
Însã neastîmpãrul îmi cîntã în fiecare searã serenade.
Plinã de mirare mã întrebam:
De ce îmi cer iertare aceºti oameni?
Ce fel de semne mi-au ascuns sub picioare?
Of, viaþã, aripã de pasãre, acum sunt
Bãtrînicã. . .
Eu voiam o singurã întîlnire. Cu unul singur.
Cu acel vraci al sufletului.
Acum ce se va alege de serenadele fãrã vrajã,
Ce va rãmîne din aducerile aminte!?
Mã îneacã amarul pentru el, nu pentru odã,
Nu pentru flori, nu pentru poezii,
Nu pentru serenade.
ªi odatã cu el setea de albastru ºi de puritate.
Fãrã încetare inima mã minte despre niºte zori.
Eu, Bãtrînica cu suflet obosit,
Trãiesc în singurãtate,
Scriind o cantatã a pãcatului
Pentru niºte ochi,
Rãtãciþi în suspinele ploilor.
Cineva din trup începe o altã odã.
Eu, rãmasã în liniºtea tãcerii,
Sufãr pentru Cantata necîntatã.
1. Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic de Th.
Capidan, ediþia a II-a, Editura Fundaþiei Culturale aromâne
„Dimîndarea pãrinteascã”, Bucureºti, 2005, p. 3.
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