Svetlana CERNOV

„BUCURAÞI-VÃ, PRIETENI!”
n data de 4 mai 2014, în localul ªcolii de Arte
din Criuleni, s-a desfãºurat Festivalul raional de
literaturã „Al nostru de-a pururi poetul”, dedicat
memoriei ºi creaþiei lui Dumitru Matcovschi.
Organizatori – Asociaþiunea pentru Literatura ºi
Cultura Poporului Român – ASTRA, Despãrþãmîntul
„Ioan Sârbu” Criuleni, în colaborare cu direcþia ,ªcolii
de Arte din Criuleni, Despãrþãmîntul ASTRA „Areta
Moºu” din Oniþcani, Cercul ASTRA „Eugen Doga” din
Mãgdãceºti ºi membri ai cercurilor ASTRA din
Hîrtopul Mare ºi Slobozia Duºca.
Elena Iacob, vicepreºedinte al Despãrþãmîntului
ASTRA „Areta Moºu” din Oniþcani, la deschiderea festivalului, spunea: „Ne aflãm la începutul unei noi ere –
era renaºterii. În aceste timpuri se cere sã fim mai
blînzi, mai buni, cu mai multã credinþã în Dumnezeu, sã
dãruim aproapelui mai multã dragoste, ca sã ºi primim
dragoste înapoi. Totul în jur se schimbã, se schimbã
repede, ºi noi ne schimbãm, ºi de aceea astãzi vã chem
sã urmãm îndemnul lui Dumitru Matcovschi:
„Bucuraþi-vã, prieteni, de prieteni ºi de fraþi,/ Bucuraþivã de-un nume ce vi-i dat ca sã-l purtaþi,// Bucuraþi-vã
de-un cântec, de-un amurg cu flori de tei, // Bucuraþi-vã
o viaþã de lumina dragostei…”.
Cel mai bun omagiu pentru un poet este sã i se
citeascã opera, sã se cînte cîntecele scrise pe versurile
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sale. Aºa au procedat ºi tinerii astriºti: prezentatorii
Sandu Mâþu ºi Aniºoara Iacub, Viorica Bulgac,
Mariana Popov – solistele ansambului vocal
„Armonie”, condus de Andrei Bordeian, de la Oniþcani;
Adreea ºi Valeria Marian, Laura Macari, Daniela ªerbu
de la Mãgdãceºti, Radu Agatiev de la Hârtopul Mare,
Petru Ianenco, Alina Matei, Arina ªapovalov, Anton ºi
Aniºoara Toma, Irina Dimitraºco, Doina ªerbul, Ion
Gîrneþ, elevi ai ªcolii de Arte din Criuleni.
Colaboratorii Bibliotecii Publice Orãºeneºti „T. Isac”
au vernisat un stand cu volume de-ale lui Dumitru
Matcovschi, în care cititorii pot gãsi poezia preferatã.
Diplome de participare, realizate de pictoriþa Lilia
Cazacu, au fost înmînate tuturor participanþilor.
Dumitru Matcovschi ne-a învãþat, prin creaþia sa, sã
fim demni, a scris despre þarã, despre vatra
strãmoºeascã, despre Basarabia, despre dorul nostru
dintotdeauna, iar alãturi de el l-am omagiat astãzi ºi pe
compozitorul Ion Aldea-Teodorovici, care, la 7 aprilie,
ar fi împlinit 60 de ani. Poetul ºi compozitorul au colaborat, au scris împreunã mai multe cîntece, cîteva le-am
ascultat azi. Matcovschi este un simbol – poetul, omul,
de la care vom învãþa o viaþã întreagã”, a remarcat Lidia
Frumosu, preºedintele Despãrþãmântului ASTRA „Ioan
Sârbu” din Criuleni, în încheierea manifestãrii.
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