
CLOPOT DE LUMINĂ - LIMBA ROMÂNĂ 

Demult nu am mai imprimat poze pe hârtie aşa cum procedam cu ceva ani în urmă. 

Mi s-a făcut dor să-mi „răscolesc trecutul” şi am tresărit când am dat de fotografia 

cu nea Glebus şi poetul Ianoş Ţurcanu la mine acasă, în comuna Marinici. Parcă a 

fost mai ieri. Vizita s-a datorat Valentinei Butnaru, preşedinta Societăţii Limba 

noastră cea Română, care a mers la şcoala din sat şi cu un lot impunător de carte. 

Mare bucurie pe capul soră-mi Tatiana Ocară, dar şi a celorlalţi profesori la văzul 

atâtor volume în grafie latină. Dar cel mai plăcut surprinşi au fost elevii, când l-au 

recunoscut pe Glebus Sainciuc, care venise cu măştile sale nemaipomenite, ca să le 

joace pe scena improvizată, antrenân-du-i într-un spectacol de zile mari. Nici Ianoş 

Ţurcanu nu avea răgaz, căci tânăra generaţie de la Marinici nu mai contenea cu 

întrebările despre cum se naşte poezia, ce este poezia, când a descoperit că are 

darul de a scrie. Trecuseră în zbor vreo trei ore de recital, spectacol, stat la coadă 

pentru a profita de şansa ca Maestrul să le facă portretul. Vreo 50 de copii de la 

Marinici şi Heleşteni s-au făcut cu chipul desenat în acea zi, care a rămas în 

memoria lor pentru totdeauna. Ştiu că şi lui nea Glebus i-a plăcut la noi.  Şi zeama 

cu tocmagi făcută de mama mea i-a plăcut foarte mult, dar şi coşul cu nuci, mere, 

prune, struguri, gutui pe care i l-au dăruit copiii din sat. A rămas profund 

impresionat şi emoţionat Maestrul şi-mi tot spunea, când ne întâlneam pe la 

vernisaje, că îi este dor  de  Marinici.  

Îmi amintesc şi de o escapadă nocturnă la Mereni, Anenii Noi. Şi alta la Bravicea, 

Călăraşi. Şi la Criuleni. Şi tot cu câte un lot de carte, şi tot cu neobosita Valentina 

Butnaru. Graţie ei cartea românească a ajuns în multe biblioteci şcolare.  

Am participat împreună şi la conferinţele dedicate problematicii lingvistice. Şi la 

întruniri nonformale, organizate chiar la sediul societăţii Limba noastră cea 

Română, unde participam la un program liber, cu discuţii despre cum e corect să 

formulezi o expresie sau alta, care, de regulă în acele timpuri  erau folosite greşit. 

Aveam şi profesori distinşi la acest capitol: Argentina Cupcea-Josu, Alexandru 

Gromov, Ion Ciobanu, fizicianul Ion Holban...  

Şi reuniunile din 31 august de la Poiana Dorului (denumirea îmi aparţine) cu un loc 

de popas şi o fântână cu apa rece pentru un sfârşit torid de vară, amenajate de către 

membrii societăţii. 

Şi grija pentru curăţenie şi păstrarea ordinii la mormintele înaintaşilor noştri din 

Cimitirul Central. 

Sau…fie şi doar pentru un cântec sau o poezie, împreună, grămăjoară ne-a fost şi 

ne este bine la Societatea Limba noastră cea Română. 



Dar cum să uităm şedinţele inspirate din cadrul Cenaclului Eminescu-2000 de la 

Biblioteca Publică OVIDIUS! Atâtea întâlniri sub semnul netrecător al 

Luceafărului poeziei româneşti!  

Manifestările dedicate comemorării celor mai activi promotori ai limbii române 

prin cele mai diverse manifestări, activităţi literar-muzicale, concursuri, recitaluri 

de poezie etc, nu pot fi date nicidecum uitării, din contra, acestea revin în 

actualitate ori de câte ori asupra acestui popor răzleţit bat clopote de alarmă. 

Apreciez foarte mult faptul că Valentina Butnaru şi Societatea Limba noastră cea 

Română  îşi continuă demersul pentru triumful spiritului românesc într-un spaţiu, 

în care nu demult părea să fie redus la tăcere.  

Şi pentru că nu pot să închei simplu acest eseu, încerc să direcţionez poetic finalul 

pe  URME DIN STRĂBUNI: 

Stelele ne  povestesc  balada  unui timp, 

Încrustată în lespezi de granit milenare, 

Basmul despre  cei care viaţă ne-au dăruit, 

Făcându-ne dintr-o apă şi un pământ, 

Cei de la care am luat grai asemănător 

Cu al  păsărilor  din grădina raiului 

Şi o comoară fără preţ  am moştenit 

Ascunsă -n  inima plină de dor infinit. 

Ea pe toţi  grămăjoară ne strânge 

La augusta  sărbătoare creştină, 

Să se vadă SUS cum de fericire se plânge, 

Cinstind  pios,  cu-a onoarei lumină 

O minune cerească,  prin rostire divină, 

Vie şi eternă --  LIMBA ROMÂNĂ! 

    ZINA IZBAŞ, Radio Moldova  
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