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“Urcat cu ochii până-n dreptul florii,
Cânt în al omenirii mare cor.”
(Aurel Ciocanu)
Poetul, prozatorul, traducătorul, Aurel Ciocanu s-a
născut la 27 martie 1943 în s. Mălăieşti, Râşcani, în familia
lui Ion şi Sofia Ciocanu. După absolvirea şcolii de şapte
ani din Mălăieşti, a urmat şcoala medie din satul vecin,
Şaptebani. A prelungit studiile la Universitatea de Stat din
Moldova, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba şi
literatura română. A colaborat la publicaţii pentru copii:
„Scânteia leninistă” (actualmente revista „Noi”), „a”MIC”;
la revista de satiră şi umor “Chipăruş”, ziarul „Moldova
suverană”; la Colegiul pentru traduceri de pe lângă
Uniunea Scriitorilor din Moldova, Centrul de presă al
Ministerului Transporturilor. Din 2000 locuieşte în SUA,
în oraşul Denver – capitala statului Colorado.
La vârsta
de 15 ani publică prima poezie în „Scânteia leninistă”.
Debutează editorial în 1970 cu cartea pentru copii Băieţelul
din geamul albastru. De-a lungul anilor editează, rând pe
rând, atât culegeri de versuri pentru maturi (Glob matern
(1973), Arme în iarbă (1976), Iarna dragostei (1984),
Iubind (1991) ş. a, cât şi basme şi versuri pentru copii,
inspirate din folclor şi din actualitatea imediată, inserate în
cărţile Corăbioare (1972), De vorbă c-un ghiduş (1974),
Trenul 61-B (1975), Sus la codru (1978), Umbrela
cosmonautului (1979), Luni, marţi, miercuri...(1981),
Pălăria lui Cipolino (1981), Unchiul meu Păcală (1982),
Сказки старого кувшина (1983), Vânt cu ochelari
(1983), La târgul din Prostănaci (1987), Înflorite ramuri
(1988), Вот что случилось однажды (1989), Ploaie
desculţă (1990), Unchiul meu Păcală (2004) etc. în care
autorul îmbină realul cu fantasticul, creând chipuri şi
imagini sugestive.
Numeroase versuri semnate de poet au devenit texte de
cântece. Copiii planetei Pământ (versuri de Aurel Ciocanu,
muzică de Constantin Rusnac) rămâne unul dintre cele mai
frumoase cântece corale de la noi. A scris textul cântecului
devenit apoi imn al revistei “a”MIC” (muzică de Eugen
Mamot).
Unele cărţi au fost traduse în mai multe limbi. Traduce,
la rândul său, din creaţia scriitorilor din alte ţări (N.
Nosov, V. Astafiev, R. Farhadi, E. Miezelaitis, A. Gaidar),
din poezia engleză şi americană pentru copii, precum şi din
folclorul copiilor lumii. Împreună cu Mihai Papuc a
alcătuit Închinare la Luceafăr – antologie de texte despre
şi pentru Eminescu (1975); este coautor al monografiei
satului natal Acasă, la Mălăieşti (2006).

Aurel Ciocanu a fondat un premiu care îl poartă
numele, şi este decernat celui mai bun elev al anului de la
şcoala din Mălăieşti, Râşcani, baştina poetului.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1972). În
1998 i s-a acordat Titlul Onorific „Maestru al Literaturii”.
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Versurile lui Aurel Ciocanu, modeste şi simple, din
punct de vedere al meşteşugului artistic, ascund o
puternică lumină interioară – sursă a unor sugestii şi
tonalităţi lirice învăluitoare.
Mihai Cimpoi
Poezia lui nu e un râu de şes, care îşi duce apele printo albie plină de iarbă, ori de nisip, ci e un fluviu de munte
ce înaintează încotro îl cheamă glasul oceanului,
înfruntând materia colţuroasă a pietrelor.
Victor Prohin
Ieşiţi, prieteni, la semănat!
E primăvară în lume, în hume.
Faceţi-vă steaguri neapărat
Din sacre iubiri, din speranţe, din nume.
Ieşiţi cu toţii şi semănaţi
aerul – cu porumbei dragi de pace.
Daţi-vă mai aproape – ca fraţi, Să aibă copiii loc să se joace.
Să aibă florile loc de-nflorit,
cântecul – zare pentru ecouri,
copacii – spaţiu de larg zenit.
Zenit pentru nouri. De ploaie nouri.
Ieşiţi cu toţii la semănat
vorbele-ncrederii şi omeniei
şi o să lege rodul bogat
în solul inimii cu dărnicie.
Avem împreună acelaşi ogor
şi-aceeaşi măsură de timp – nesfârşirea,
căci toţi la un loc sîntem un popor:
Poporul Planetei Pământ – Omenirea.
Aurel Ciocanu
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