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MARIA ȘLEAHTIȚCHI (17 ianuarie 1960, s. Ștefănești, Florești,
RSSM), scriitoare română. După absolvirea şcolii medii din satul natal, a
urmat Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi (promoţia 1981), apoi doctoratul în literatura română la Institutul
de Limbă și Literatură al AŞM, cu o teză despre proza pentru copii; doctor
în filologie din 1991. Timp de trei ani (1981-1984) a fost profesoară de limba
şi literatura română la Şcoala nr.1 din oraşul Bălţi, după care este angajată
la actuala Universitate de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1984-2012), unde a
trecut treptele profesionale de la asistent la conferenţiar universitar şi a fost
rând pe rând şefă de secţie, şefă de catedră, decan al Facultăţii de Filologie,
prorector pentru știinţă. În 2012-2015 a fost directorul Departamentului
Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova. În prezent este
secretarul ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM. A fondat
împreună cu Nicolae Leahu şi Mircea V. Ciobanu revista literară „Semn”
(1995). A fost redactor-şef al revistei „Noua Revistă Filologică”. Debut în
poezie cu o săptămână de poeme nescrise (1998); alte volume: oleandrii mă
strigă roz (2010), acum (2013), iubirea noastră e o doamnă frumoasă (2015).
Debut în critica literară cu Jocurile alterităţii (2002); alte volume: Istoria
critică a literaturii române din Basarabia: pe genuri (2004, în colaborare),
Cerc deschis. Literatura română din Basarabia în postcomunism (2007), Romanul generaţiei ‘80 (2014). Coautoare a eseului dramatic Cvartet pentru o
voce și toate cuvintele (2001). Textele ei au fost incluse în diverse antologii
apărute în limba română şi în limbi străine.
,,«Fugile» poetei de la o opoziție la alta (trecut – prezent, luciditate –
afecțiune, nostalgie – revoltă, însingurare – fericire etc.) se petrec într-un
spațiu al feminității unde sinceritatea, fervoarea și sensibilitatea alcătuiesc
un «aliaj» inoxidabil. În linii mari, poezia Mariei Șleahtițchi, poetă de primplan în literatura română contemporană, se împlinește în orizontul modernei
«cuceriri a afectului prin intelect»”.
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mosc chihlimbar lemn de santal
nilul duce spre mare
spre mare spre mare spre mare
spre mediterană
mosc chihlimbar lemn de santal
furtuni de nisip pe coame de val
poartă poartă poartă-n
vârtejuri pe creste la vale
mosc chihlimbar lemn de santal
arome mirosuri miresme
împarfumări
de ulei oriental
mosc chihlimbar lemn de santal
eşti pe aproape te simt
sângele-mi bate în tâmple
în nări în timpane
mosc chihlimbar lemn de santal
memphis nefertiti
tutankhamon
maat-ka-ra hatshepsut
mosc chihlimbar lemn de santal
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keops învechita lui piramidă
kleo-cleopatra marc-antoniu
macedon cezare napoleon
mosc chihlimbar lemn de santal
singur sfinxul

zările-și contemplă
transcendental
mosc chihlimbar lemn de santal
(2010)
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o săptămână de poeme nescrise (1998)
acum luni marţi miercuri
acum
acum locuiesc
ocniţele poemului
nescris
sunt brazda mov
ce-şi înalţă culoarea pe
vârtejul de aer zvelt
sunt fluviul de miere
de tei şi de salcâm
ce se revarsă lin
peste ochiul nesomnului
sunt gândul reîntors
în lăcaşul cu aură
de smoală grizonată
sunt aburul ce se resoarbe
în vocale rujate în lanţul
cuvintelor legate de plămâni
sunt tăcerea
vântoaicelor cu răni
abia tămăduite
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re-facerea
I
cum toată ţi-am părut infidelă
ai adunat irişi
ai sclipuit câțiva solzi
aduşi de ape la mal
ai căutat în adâncuri până
ai găsit şi nişte smocuri de alge
te-ai uitat la ele
dintr-o parte
ai căzut pe gânduri
ai zâmbit ironic
toate erau dintr-o altă poveste
orgolios le-ai făcut vânt
în lutul opac
ai scuipat
ai scuturat palmele
cu suflarea ai limpezit apele

II
şi
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III
mi-ai picurat lumină
în fisurile neuronilor
i-ai înfăşat în tămada
lină a buzelor tale
la solzi ai renunţat
din milă pentru mine
aş fi putut sângera din nou
încolăcirile de alge
le-ai preschimbat în fire
de mătase nobilă
pieliţa a rămas aceeaşi
pe ea lunecă limpede privirea
spre rădăcina celor doi vezuvii
cuminţi fremătând eruperea nebună
de lavă fierbinte
albădulcie

p.s.
invadat până la genunchi
până mai sus cazi
iarăşi pe gânduri
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viaţa mea e în semicerc
viaţa mea e în semicerc
aşteptarea mea este altfel
în octombrie păpuşesc
foi căzute de arţar
în noiembrie îmi sprijin văzul
de scheletele gri ale arborilor
în decembrie mă retrag în umbră
lăsându-ți lumina orfană
ianuarie februarie martie
în martie încep să te iubesc
cu toate celelalte luni
ale anului
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pastorală (I)
în nopţile cu lună plină
stau la umbra unei monstere
cu frunze mai late decât palma
de om mă ghemuiesc în cerga
de lână de oi de departe
simţindu-le mirosul şi
căldura ca în copilărie
când mama ne dădea de scărmănat
lână împărţind-o în două
să nu ne batem eu şi soră-mea
behăitul lor blând se apropie lin
le văd lingându-și mieii
aud ţâjâitul laptelui în strungă
sorb izul dulce de urdă şi zer
de pe muchie de stâncă
tălăngi singuratice – corul meu antic –
îngână un cântec de leagăn
pentru insomnia adunată la
poalele unei monstere
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târziu
târziu
de tot târziu
paşii tăi
monolog nocturn
rostit caligrafic
când timpul îşi bate
acul pe loc
vor găsi aşteptarea mea
despre care-ţi spuneam că
e altfel în chip de felină-mblânzită
ea va sălta de pe o urmă
pe alta adulmecând
cu nările-i fierbinţi
mesaje sonore
vibraţiile aerului
păturit al
odihnei
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renunţ generos
o urăsc pe-această femeie
separ globulele sângelui
pe cele roşii mi le iau mie
în punga de irişi întunecaţi
strecor smoala părului
moale şi drept
renunţ generos
la riduri şi fire cărunte
îmi iau aluniţele manichiura
silueta
picioarele lungi
da! femururi zvelte
să nu le uit! mirosul pielii să iau
.........................................................
spune-mi dacă tot o mai iubeşti?
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las altor femei
las altor femei
mângâierile tale
telegrafice
acum vreau să locuiesc
mustirea calmă a pieliţei
tale de măslin înflorit
s-o brodez din interior
cu roşul porilor mei
incandescenți
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proiecţii ciudate (I)
pisică felină ciută
„posesivă şi răpitoare
azi eşti ca o felină”
pisică cu ochi verzi
felină la modul general
ciută din pădurile
ciutuleştilor
„azi eşti ca o femeie”
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