„Reînviem legenda, zidim împreună o fântână istorică”
LEGENDEI FÂNTÂNII: O NOUĂ VERSIUNE DESCOPERITĂ LA
LIPNIC
O dată cu lansare proiectului de restaurare a Fantânii Cadânei, am aflat de la
Valentina Lupulciuc, primarul satului Lipnic, de existența unei poezii despre fantâna
legendară din localitate. Zilele trecute, am făcut rost de această poezie și am
descoperit că povestește o altă versiune a legendei. De această dată e vorba de
dragostea dintre doi tineri de pe aceste meleaguri, căreia i se împotrivește o cadână.
Mai apoi turcoaica face o fântână în cinstea iubirii dintre cei doi.

Fântâna Cadânei

Cei voinici ce vezi chipeși,

O frumoasă turcoaică

Toate sunt ale tale,

Înveșnicise izvorul,

Toți ei doamnă-s ai tăi.

O frumoasă turcoaică

Doamna strânse tăcută,

Ce trăise la noi.

Sprâncene - negre – arcuite,

Într-o toamnă bogată,

Și-și găsi alinare

Pe meleagul Moldovei,

La un simplu izvor.

Turcu-aduse turcoaica,

Iar acolo o fată

Pe meleag ocupat.

Venea seară de seară,

Fii frumoasă turcoaică,

Căci la murmurul apei

Îi zise turcul stăpânei,

O așteapta un flăcău.

Pe această moșie,

Și își spuse turcoaica:

Cât-ți va fi al tău veac.

Oare nu-s eu stăpână?

Vezi tu holde mănoase,

Cum obraznic spre seară

Vezi păduri și izvoare,

Vin cu dor la izvor?

Vezi tu seliștea, satul

Poartă dragoste-n suflet

Și pădurea de zei.

Ce-i doi fără-a mea știre,

Cele fete frumoase,

Chiar de mâini vinovatul
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Fie luat la război.

Să privească cei doi.

Iară tânăra fată,

Căci iubirea nebună,

Fie dusă-n vecie,

Spune-o vorbă bătrână,

De la patria-mamă,

Nici în chin, nici în moarte,

Fără drum înapoi!

Nu mai piere din noi.

***

***

Cele lacrimi sărate

Trecu anii, Fântâna…

Înnegrise izvorul,

Năruită-i în vale.

Focul aprig din inimi

De fântâna cadânei

Arse iarba din jur.

Mulți de-acum au uitat.

La izvorul din vale

Acum Lipnicul are

Își găsiră-a sa moarte,

(Au săpat fântânarii)

Cel fecior și fecioară,

Fântâni limpezi, frumoase,

În mormanul de scrum.

Ce-s podoabe în sat.

Iar frumoasa turcoaică,

Azi ni-s falnici feciorii,

În cea noapte cu lună,

Avem fete frumoase,

Pricepu că puterea

Ni-i frumoasă iubirea,

Nu-i în toate a sa.

Toamna-s nunțile-n toi.

Că mai tari decât moartea

Tu frumoasă cadână,

Sunt poporul, natura,

Ce păstrezi nemurirea,

Ce-ntr-o zi pentru toate

De-ai vedea viața noastră,

Se pot răzbuna.

Ai veni pe la noi.

La izvorul din vale
Ea făcu o fântână,
În oglinda din ape
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Proiectul de restaurare a Fântânii Cadânei este inițiativa unui grup de tineri
din Chișinău, care a adunat până acum zeci de susținători și promotori ai
ideii. Costurile de renovare se estimează a nu depăşi 5000 de euro. O parte
din aceşti bani (4000 dolari) sunt colectaţi prin intermediul platformei
Indiegogo. De asemenea, doritorii pot contribui virând banii direct în
conturile deschise de către ICOM Moldova la BC ”Eximbank Gruppo Veneto
Banca” SA.
Cu ajutorul fondurilor colectate ne propunem să achiziționăm materiale de
construcție pentru fântână, cruce, panou informativ și zidul de sprijin,
conform schiței, să prelucrăm aceste materiale, să realizăm și să amplasăm
indicatoare turistice spre amplasament, să acoperim diverse cheltuieli de
transport.
Mulțumim cu respect tuturor celor care ne susțin!
Pentru mai multe detalii:
Blog dedicat proiectului
http://fantanacadanei.wordpress.com/
Pagina noastră de Facebook:
https://www.facebook.com/fintinacadinei?fref=photo
Wikipedia despre Fântana Cadânei:
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2nt%C3%A2na_Cad%C3%A2nei
Platforma de donații on-line pentru proiect:
www.indiegogo.com/projects/restoring-a-15th-century-well-frommoldova/x/8092714
Telefon de contact:
Irina Ghelbur, 079.709.799.
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