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(...)
Mihai (mezinul) și nașa lui, Simona vor să

testeze „fructele de mare” proaspete. Aici
pofta pentru stridii este onorată instantaneu.
Este o tehnică specială pe care o deprinzi cu
bunăvoință dacă îți învingi vreo prejudecată.
Noi, cei mai bătrâni, trăind lângă oile Car-
paților, nu putem concepe că așa ceva este co-
mestibil și ni se face rău numai la gândul că
s-ar putea așa ceva.

Copiii noștri, cu origini carpatine și ei,
înțeleg lumea largă de azi, altfel. Ne-au îndem-
nat cu insistență, dar noi: nu și nu! Tata ne
zicea: pașteți iarba pe care o cunoașteți! Iar
noi nu o cunoșteam! Voi mai fi fost îndemnat
prin 1995, într-un 21 iunie, când la Strasbourg
se serba Ziua Muzicii, să gust niște escargoți
(melci) și atunci m-am ferit ca dracul de tă-
mâie, motivând că melcul este un simbol al lui
Antim Ivireanul, și din respect pentru sfântul
ierarh și cărturar nu pot face gestul! Au mân-
cat juniorii, s-au lins pe buze și ne-au căinat că
nici nu știm ce-am pierdut...

(Fragment din capitolul „Fructe de mare...
pe gustul unora”)
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Introducere 
 
      Rândurile și imaginile cuprinse între aceste coperte sunt o 
cronică scrisă la cald, chiar în vacanța anului 2014, în care s-au 
rememorat și impresile unei excursii din 2009. Faptul inserării 
imaginilor este târziu, adică sincron ideii de-a împărtăși și al-
tora o bucurie trăită cu mare intensitate, mai ales că era de-a 
împreună cu copiii noștri părtași, cu toată trăirea, la - numita 
aici! - vacanța cea mare (din toiul verii!) prin Franța, cea 
alintată cu supranumele... geometric, ca hexagon. Am relatat în 
trecere și cele înspre și dinspre Franța, în formula reportajului, 
încercând  o persiflare, ușor umoristică, pentru a ne arăta starea 
de detașare de cele foarte serioase și ele în necesara vacanță. 
Unde ne-am amintit, cu ... haz de necaz, ne-am și permis (nu-
mai după ora 24!) și atitudinea pamfletului ca să ne sărăm și 
piperăm, nu doar hazul momentului, ci și aceste rememorări 
târzii (acum file de istorie ale pseudo-reprezentării noastre pe la 
forurile internaționale, vorbind aici de Consiliul European, ca 
un blestem al superficialității greu mântuibile, al tuturor poli-
ticilor făcute de nechemați!). Fotografiile au fost făcute de noi, 
înarmați fiind fiecare din cei trei amatori: Mihai, Mihai - Ma-
rian și Elena - Alina cu cele necesare. Mulțimea imaginilor, 
luate cu noi ca amintire, a creat marea dificultate a alegerii 
pentru această restituire. Povestea atașată celor văzute, apriori 
cunoscută vizitei (de aici și căutările invocate să vedem cu o-
chii proprii ceea ce aflasem altfel!) cerea anumite cadre. Nu 
suntem în măsură să spunem dacă am reușit, altfel decât într-o 
supralicitare subiectivă. Ceea ce vă oferim aici o facem cu toată 
bucuria și în deplină onestitate. Dacă am reușit, doar dum-
neavoastră, cititor - privitor, sunteți în măsură să o spuneți. Noi 
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am fost fericiți de cele văzute și aflate și am fi încă o dată  
bucuroși dacă acest dar al nostru vă va aduce o stare de bine.   
Cu acest gând am făptuit această recuperare.  
 

Autorii                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 



7 
 

 

Pe drumul zilei către... Mica Franță 
 
      Noaptea dinspre 5 iulie 2014, ziua când plecasem din Ro-
mânia să ajungem la Gyor, în Ungaria, și cea de 6 iulie - de 
alergare prin Austria și Germania, a trecut prin somnul cu 
strigăturile  celor  găzduiți de hotelul Amarillis. 
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Pe la Budapesta, ziua și noaptea, pe șosea și pe apă, trecusem 
altădată. Acum doar pe... centură și în grabă mare. 
 

 Dimineața zilei ne va fi dumirit, privind chefliii care au pe-
trecut, pe limba lor, vorbele gălăgiei și alcoolul care le-o dez-
legase să fie veselă. Seara o petrecusem în compania a două 
meciuri de fotbal transmise de peste Atlantic, din Brazilia, de la 
campionatul mondial, în plină desfășurare și credem că feno-
menul ăsta global își face tribună unde nu te aștepți. Să nu ne 
supărăm!, că și noi l-am trăit, în felul nostru, dar într-o tăcere 
obosită de un drum foarte greu, tocmai prin țara de lângă ini-
mă. Azi și la Gyor este o duminică, decalată doar cu o oră de 
fusul orar, dar în concediu acest lucru nu se observă ușor. Mi-
cul dejun ne arată colocatarii hotelului încercănați și gata să ia 
o nouă zi în piept după întremarea puterilor. Sunt cehi, po-
lonezi - aflăm că în căutare de... România. Noi, în cotrasens, 
vrem neapărat, Franța. Așa că după un duș bun și un dejun. Uș! 
Acuș! La drum! Afară ploua necesar peste terenuri arse. Fu-
seseră auzite chemările zilei cu liturghii și dușurile cerești răs-
pundeau rugilor. Ne înarmăm cu îngerul păzitor al sensurilor pe 
drumurile cu multe direcții. GPS-ul ne scoate, cu ocol, în au-
tostrada ce trecea prin spatele hotelului. Îl punem pe Pavaroti 
să ne cânte Vincero! 
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 În lipsa ceasului din turn... am fost treziți de fluierul... „ar-
bitrului” în hotelul din Gyor. Corbul Corvinilor rămăsese 
emblemă prin Budapesta. 
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Ne-am închinat... lui Iștene, din Gyor și vom fi salutat pala-
tul administrativ. Apoi, la drum! 
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Peste locuri... plate vântul bate. Apa... dunărește molcom și 
albastră, iar pâinea își  crește spicul... 
 
 
         Ocolim Viena, prea imperială, și vizitată pe îndelete cu 
multe alte ocazii. Afară aerul este bine vânturat de eoliene. Nu 
ne interesează. Avem climatizarea noastră și Nesun Dorma... 
Ar fi inexplicabilă armonia aceasta ivită, cu atâta ordine în jur, 
dacă nu am ști că natura s-a aliniat la gândul cumpănit al oa-
menilor. Ne-am oprit înainte de Linz pentru nevoi, dar și cu 
amușinarea în vecinătate a unei hidrocentrale. Parcare, umbră 
pentru mașină, pentru noi răcoritoare și din nou, la drum! 
Renunțăm  la Luciano și ne împrietenim cu Amadeus. Ne apro-
piem de orașul nașterii lui, săratul oraș Salzburg. Ne ținem la 
distanță că îi adusesem cu alte ocazii omagiile noastre lui Mo-
zart și chiar îi cântasem în semn de mulțumire serenada, chiar 
la fluierul său fermecat (piano!... că era flaut!). Oprim la o 
stație de benzină că... mai e cale până departe și motorul se-
nsetase. Locul seamănă cu o binecuvântată Bucovina , pe unde 
au trecut și imperialii, bată-i vina! Îi iertăm, că dacă au luat 
una, alta, au și adus la schimb, într-un transfer civilizator, și 
obiceiuri bune, și acestea s-au prins pe unde le-au sădit cu re-
gulile lor de fier! 
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Și Viena ne amintește de Corvin, cel care va fi descoperit iz-
vorul frumos la Schonbrunn, spre ... Glorieta lui. Viena  ca-
re ne va fi procopsit de la... Belvederea cu „bunii împărați”, 
„uniația” și... „diktatul”. Sigur însă și cu multe lucruri du-
rabile, lăudabile. 
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Am trecut cu Maria mea pe la Tereza, apoi chiar ea, Măria 
mea, pe la Parlament și pe la Marele Goethe, tronând în 
glorie peste toți împărații unei Viena, imperiale. 
 
 

      
  La Viena și Alba Iulia, Carol al VI-lea, de Habsburg, a ri-
dicat „cetăți” 
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Familii de muzicieni au cântat pe aici Dunărea, Pădurile, și 
isprăvile împăraților austrieci 
 
Trecem pe neobservate granița între nemții de același fel, ba-
varezii fiind frați cu austriecii aceștia, inclusiv cu Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), demult prietenul nostru.  
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Cetatea sării, a lui Mozart, fief al arhiducilor catolici și 
poartă spre Alpi: Salzburg. 

   
Ne-am sărat amintirile cu imaginile din memoria altei tre-
ceri. Omul de… litere, cetatea și câte alte locuri minunate 
au năvălit în imediatul, mai împuținat, al memoriei. 
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      Prin Bavaria copiii noștri petrecuseră, de capul lor, cu vreo 
doi ani înainte, o lună de miere. Nostalgia Alpilor vecini, a fru-
mosului lac Mondsee le-a secretat saliva și nouă o poftă de-a 
prânzi. Părăsim autostrada, că este o cenzură a vitezei, pentru 

frumusețile nebănuite pe care le ascunde (concluzionează 
juniorii noștri, mari iubitori de natură și meșteri ai fotografiei!) 
și intrăm în preajma amintitului lac pe drumuri lăturalnice cu 
niște minunății de sate bavareze. Faptul duminecii nu contează, 
că ele, localitățile obișnuite!, ca și oamenii locului, au perma-
nent expusă frumusețea și bunul gust. Organizăm și noi un pic-
nic în toată regula, doar plecasem pregătiți pentru mai multe 
zile cu provizii la purtător, tocmai să scurtăm timpul necesar 
atingerii unui colț al ... hexagonului, poate chiar cel de la Stras-
bourg. 
 

  
                      Ordine și limpezimi bavareze! 
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                          Verdele din... acasa bavareză 
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     Pornim, tot pe autostradă, dar constatăm apropierea bine 
marcată a unor mari orașe: Munchen (capitală!), Nurnberg 
(Proces celebru!), Bamberg (pe unde va fi dirijat Ionel Perlea o 
celebră orchestră simfonică!). Ne apropiem de Rin și trecem pe 
lângă Karlshrue (sediul curții constituționale federale!). Dru-
mul spre Strasbourg, ca o trecătoare întărită (cum este Câine-
niul de pe Valea Oltului, numit în harta austriacului Frantz 
Schwantz: Strasburg!) este o trecătoare facilitată de geografia 
locului pe care a fost așezată o scurtătură spre Alsacia, dis-
putata regiune dintre germani și francezi, acum în posesia sta-
tului francez, dar în Europa comună, pe temeiul celor două 
state care s-au dat model. Despre acest lucru în altă parte și cu 
argumente. Ne grăbim să intrăm în Franța, cea care și-a luat 
numele de la germanicii franci, să se declare... latinofonă! Tra-
versăm Rinul fără să ne întrebe cineva de pașaport, chiar dacă 
trecusem frontiera germano - franceză. Și ei și noi eram ce-
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tățenii aceleiași Europe, de prin 2007. Acum tocmai mergeam 
spre una dintre capitalele ei, și a noastră, a cetățenilor! Am 
venit să ne împropriem  cu ea! Un semn l-am și văzut: drapelul 
României, pus alături de ale celorlalte state membre, flutura 
lângă palatul administrativ. Mai știam că avem și oamenii noș-
tri pe aici să ne reprezinte. Să nu generalizăm cu reprezentarea! 
Nu toți cei trimiși pe aici ar fi putut s-o facă. Cu toată dorința, 
nu-i ajuta „puterința” minții lor. Pentru ei credem că ar fi ne-
cesar de consemnat, ceva în genul satirei, poate pamfletului, nu 
o consemnare într-un reportaj... de vacanță! Dar se va putea 
fără atitudine? Vom face o concesie, totuși, în genul hazului de 
necaz! Mai către noapte, după ora 24, ora Franței , când vor 
dormi somnul cel bun adormiții zilei, de prin sălile parla-
mentului de la Strasbourg, îi vom tămâia un pic! 
     La ora 19.21, ora Europei, suntem în capitala acesteia, în 
recepția hotelului Campanille. Ne luăm în primire camerele 
rezervate mai demult, de juniorii noștri, folosind minunea 
tehnologiei moderne care este Internetul. Ne asigurăm că după 
o raită prin  capitală putem servi o cină și pornim la o plimbare 
de vreo două ore, per pedes și cu un ghid la îndemână. 
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Ce ar fi fost lumea de azi fără tiparul adus la lucru de Gu-
temberg? Strasburgul îi cinstește epocala invenție. Nici Ca-
tedrala nu și-a permis două... turle 
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Să adeverim că pe Valea Oltului există un Strasburg, ridi-
cat odată cu Via Carolina de Carol al VI-lea de Habsburg, 
împărat al Vienei, unde îi văzuserăm cândva și Domul, iar 
la Alba Carolina, și Iulia romană pe deasupra, cetatea de 
tip Vauban, de pe Valea Mureșului.  
         
 
       Aflăm că Strasbourgul are un cartier care se numește „Mi-
ca Franță”. Ne îndreptăm spre centrul orașului, agale, urmărind 
arhitectonica. Râul care răcorește orașul este amenajat cu eclu-
ze și canal navigabil (pentru ambarcațiuni de promenadă, de 
utilitate turistică!). Terasele pline cu flori prelungesc restau-
rantele deasupra râului. Sunt aglomerate și pline de viață. Nu 
avem timp să trecem pe la Parlamentul european, vizitat cu alt 
prilej, acum cu o nemulțumire față de câțiva purtători ai cu-
vintelor românilor pe aici. Un ceas dintr-un turn ne atențio-
nează că este timpul cinei antamate. Ne întoarcem să fim nemți 
alsacieni, pripășiți turistic prin Mica Franță, dar cu ausweis de 
cetățeni ai Europei, veri buni cu francezii. Seara urmăresc la 
TV filmul, Colosul din Rhodos, subtitrat în franceză. Tres bien! 
Iată un exercițiu util înainte de-a traversa Franța până către 
punctul ei cel mai occidental, al Bretaniei. Mirela se întrece în 
SMS-uri cu prietenele din țară, care o întrebă, spre un haz ne-
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disimulat, dacă a întâlnit pe aici pe o anume Eba, iar pentru 
mine, dacă am întâlnit vreun tribun autohton,  patriot neaoș , 
ori poate vreun cioban, bun la toate, chiar și la fotbalul?, acum 
la mare cinste mondială. Umor negru! Cum să nu reacționezi 
când o anume imbecilitate se răsfrânge, ca un blestem asupra 
țării și neamului tău, în mare suferință, tocmai din cauza unui 
politicianism de tarabă? Îmi trece prin minte, în loc de-o ru-
găciune (cum s-o rostesc într-un spațiu al laicității, câștigat prin 
revoluție și evoluție culturală și fundamentare a drepturilor o-
mului?), în loc de vreun blestem (că nu doresc răul nimănui!) 
să fac o constatare, poate lucrătoare în spiritul civic!  Trecuse 
de ora 24.00. Eram în întretimpul cu ziua următoare, dar con-
tând în jurnalul celei consumate, așa că ne puteam permite un 
intermezzo... 
      Cine poate oase roade/fără dinți în vremi năroade!/ Min-
cinoși ne sunt și hoți/ Vulpoi toți, dar patrioți!/ Lichele, pline 
de sechele/ Agramate beizadele/ slugi bătrâne de călăi/ delatori 
și vânzători/ sunt fruntași să  reprezinte/ drumul țării fără ținte/ 
Fără minte n-ai putere!/ Biata țară poat să zbiere!/ Haita de 
partid doar urlă/ țara îi pare doar o târlă/ Stă la cotituri cu votul/ 
trombonit, să-nșface potul/ apoi, după ei potopul! Dar minți-
tul?, pune botul! Exemple de bună purtare?/ să ne fie de-
ndreptare?/ Cu bandiți la drumul mare?/ De la munte pân la 
mare/ în țară, peste hotare/sunt atâția pe la noi/ că ne par chiar 
zei, eroi!/ furară maică, ce-au putut!/ dar uite c-au și făcut! Toți 
plagiatorii și corupții/ vor renumele-n erupții/ De e mare, pus  
pe stână/ Toți îi sunt la a lui mână/ N-are mamă, n-are tată/ își 
dă lege, își face plată!/ Are poteri de slujbași/ complici la urzeli 
și caș!/ Vai de biet ăla de-i știe/ c-o să-l pasc-o pușcărie!  
      Interesant fenomenul care a promovat nomenul. Nome-
nul?! Ne-omul care devine notorietate prin cele furate! Furate 
în toate chipurile posibile! Uneori imbecilul se vădește la dru-
mul mare. Ni se face cunoscut că e născut direct om mare cu un 
scut,(de când cu pamperșii sare peste scutecelul școlilor mari, 
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să nu piardă timpul cu...  inutilități!). Are din...  cerul mamii 

lui! - lupoaica de haită! Poate de la lupul cel mare și el un fost, 
în vreun anotimp...: alfa. Are protecții pot(ă)/(a)ia și... mai dă și 
lecții! Își primește botezul și cutezul  de la partidul,  și el un fel 
de haită, bandă în debandadă ! Cu așa, ceva creștere, derbedeul  
se dă Făt Frumos! Într-o haită, construită pe bază de interes și 
supusă masculului alfa, obligatoriu cel mai iubit este intangibil 
cât poate încăiera pe oricine! Este sprijinită licheaua, puș-
lamaua, din toate direcțiile, de fazanii - partizanii, înmuiați, 
înduioșați... cu frecțiile electorale! Ce alfa - beta - gama... co-
loană fără sfârșit, este suita de nume compromise în pseudo-
politica noastră!  Nea Tase... cu case, termopane și simulacrul 
de suicid ratat taman de el, prim vânătorul țării... ! Toată jena, 
dar invocat ca exemplu public de jurist deosebit, acest fiu și 
ginere de fost...; Bă! Se scutură de toate! De flota, niciodată de 
dota pentru pupile! Derbedeul, ca zmeul lupta cu corupția, să  
nu o lase fără obiect... Alt jalnic exemplu ocolit de potere! Par 
istorii incredibile dacă Elenele n-ar face obiectul miturilor 
moderne. Oricum na-na în dreapta! și în dreptul lor!, ne ame-
țesc cu-al țării viitor. De la... e bine lor! Pontăm apoi cu plaga, 
cu blaga să-l blagoslovim pe cel care nu se  oprea, în general, 
la doar o stea, apoi la câți alți escu nu li s-a oprit în gât că le-au 
crescut gușile, mătușile, câmpurile, conturile, divorțurile și 
numele, rău numele bla-bla pe la televiziunile și ele cu tainul, 
să ne dea veninul.  Drag ne-a fost cocoșul și încă dor ne e anul 
ăsta de pragurile peste care pot să sară hoții. Și ăștia, aler-
gându-se cu vardiștii după cele... speciale, dintotdeauna, acum 
și după. Să alergi cu v(re)olguța printre legi și să culegi... re-
coltele la patru ani. De autostrăzi? Fiecare o face pe la el să-i 
plouă paraii... pe terenurile necultivate, în așteptare.  Să vezi 
atunci păienjeniș! Junglă. Cu toate sălbăticiunile terestre, păsări 
de pradă ca vulturii din steme, umblând prin aerul de la care se 
revendică: „aerieni”... 
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       Limbă spargă?, spargă în întretimp blestemul! Fie, până u-
na alta, descântec cu cântec! Să fie mare bucurie, odă să fie! Pe 
la noi Deșteaptă-te române! Pe aici Oda bucuriei. Mai ales a 
celor veniți  să zorească deșteptarea. Unora, desigur nu le pasă 
de acest lucru, ei fiind deja treji, viteji în a lua în toiul nopții 
minții, de la toți adormiții! Na! Am deschis supapa tocmai pe 
aici, poate vreun zvon, nu pâră-sură, va pluti prin aerul de 
aici... duh de îndreptare. 
      M-am culcat într-un târziu, visând că nu sunt aievea cele ce 
mi-au trecut prin minte, după cum pe la aceste înalte Porți se 
minte, prin vocea tribunilor noștri, când prea buni, când de-
legați de mâini și de picioare, cărându-și interesele, posibile  – 
de s-o vadi/m, ori vide/anu dreptatea la judecata de-apoi.  
                               
                                  
 

Traversăm Franța cea Mare, prin Reims 
 
      Orele dimineții, prin Mica Franță a Strasbourgului, se pre-
lungesc atât cât să dejunăm. Se anunță o zi frumoasă. Nu ple-
căm înainte de-a sta de vorbă cu resposabilul alegerii drumu-
rilor noastre. Avem ceva de lucru pentru că ne propusesem să 
evităm Parisul, pentru a-l păstra unei zile speciale în semni-
ficația ei. Drumul către Rennes se arăta lung și orice abatere ne 
putea încurca planurile. Porniți la drum pe autostradă, evitând 
marile orașe, străbatem iute Alsacia și Lorena. Prin Burgundia 
mi-a trecut prin minte că toate regiunile la un loc formează 
Marea Franță care include și pe cea mică, a cartierului din 
capitala Europei.  
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     Semeția goticului la Reims impune creștinarea francilor, 
în-coronările regilor și împăcarea franco - germană, de mai 
târziu. 
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  Ușa din dos… adevărat Arc de Triumf, tuturor încoronă-
rilor regilor Franței 
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       Franța își trage numele de la neamul francilor, populație 
germanică. Intenționam să nu ne oprim  din mersul nostru pe 
autostrăzi,  să o putem ține fără abatere, până la destinație. Dar 
un indiciu la vedere, cu mare atragere de atenție, ne vorbește de 
Reims. Ne hotărâm imediat să facem o oprire aici, tocmai pen-
tru a da o logică ideii de geneză a statului francez, care dato-
rează multe acestui loc emblematic. Cum s-au întâmplat lucru-
rile prin vechime peste aceste pământuri care azi se numesc 
Franța, chiar o țară mare pe continentul european și cu extensii 
peste mări și oceane? Istoria veche ne spune, mult după ce spun 
antropologii, despre omul de Cromagnon și cel de Neanderthal, 
că băștinașii cunoscuți ar fi celții și frații lor galii. Apoi peste ei 
se va fi revărsat inundația romană care a trecut și Canalul Mâ-
necii, iar spre răsărit își va fi pus un limes pe Rin. Imperiul ro-
man, și prin Apusul ce cuprinsese Galia, este asaltat de popoa-
rele migratoare, care în timp îi dau lovitura de grație. Goții (vi-
zigoți), hunii, vandalii trec cu faima lor, lăsând urme. Pe rui-
nele imperiului roman apusean, francii, reușesc să-și con-
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struiască  o structură statală, din ce în ce mai puternică, ce nu 
va fi clătinată de alte viitoare năvăliri. Confruntarea cu arabii, 
prin secolul al VIII-lea, care inundaseră și ei nordul Africii și 
Iberia, dă un apogeu al puterii statului franc. Încă de prin 
secolul al V-lea regele franc Clovis, convertit, chiar la Reims 
botezat creștin,  în 25 Decembrie, 496 (499?), reușește un fel 
de mixaj între creștinii locului - atestați prin episcopul martir 
canonizat, Nicaise, cel ce fondează altarul creștin de la Reims, 
unde este și decapitat de vandali prin 407! - și francii, veniți 
din nordul germanic, încă păgâni. Botezul regelui franc Clovis, 
determină convertirea francilor, care devin frați întru credință 
cu cei supuși lor. Dinastia Carolingiană va consolida statul 
franc, stat devenit creștin, susținut și de biserica Romei, din ce 
în ce mai puternică, prin prozelitismul ei.  Apariția pe tronul 
Statului Franc a lui Carol cel Mare (742 - 814) este un moment 
al începutului unei statalități, în sensul unor state consolidate, 
atât pentru Franța, cât și pentru Germania. Personalitate istorică 
emblematică pentru istoria lumii: Charlemagne, Karl Der Gro-
sse, Împărat al Sfântului Imperiu Romano - German, încoronat 
de Papa de la Roma, tot într-o zi de 25 Decembrie, în anul 800- 
în cetatea eternă!, este un părinte fondator, atât pentru Franța, 
cât și pentru Germania, dar și un refondator al Imperiului Ro-
man de Apus, sub autoritatea Romei creștinate. Marele imperiu 
are numele „Romano - German”, cu precizare că Roma de a-
cum era creștină, din această perioadă bucurându-se de-o sta-
talitate eclezeiastică (Statul Papal!) și că ea va da girul înco-
ronărilor timp de un mileniu.  Peste timp, după o mie de ani de 
Imperiu al Europei romano - catolice, se putea ușor actualiza  
ideea unei Europe Unite, pe același temei franco - german, dar 
după niște experiențe tragice, consumate într-un veac și ju-
mătate, de care Reims-ul nu este străin, ci din contră: o bornă a 
aducerilor aminte. Iată motivul unei cercetări speciale a acestui 
loc, pe care nu ne-o puteam refuza. Prezența în atenția publică 
a multor locuri din Europa ne spune despre marea întindere a 
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Imperiului Franc. Carol cel Mare își are monumente la Paris, în 
Franța. Un ansamblu cu statuie ecvestră, lângă Notre Dame!; la 
Aachen, în Germania - unde își are mormântul! - este repre-
zentat cu globul cruciform și cu sceptrul puterii, cu sugestia 
unui stăpân creștin al întregii lumi (doar fusese uns ... de Papa!; 
la Liege, în Belgia - care dă Bruxellul capitală a Europei! - este  
reprezentat ecvestru; în Zurich, în Elveția, apare pe un tron cu 
coroana pe cap. 
      Ne abatem din drum spre oraș. Țintim cu GPS-ul Catedrala 
Reims-ului. Cu ani în urmă avea fațada dinspre est în res-
taurare. Acum este primenită și statuile par îmbăiate de curând. 
Titanic efortul să întreți 2303 statui. Nu le-am numărat noi. Un 
ghid explicativ ne-a lămurit și pe noi cum o face anual pentru 
peste un milion de vizitatori. Catedrala ridicată în stil gotic este 
fondată la finele secolului al IV-lea. Cunoaște în timp dis-
trugeri, reconstrucție și adăugiri semnificative. Vandalii o ... 
vandalizează și ucid pe episcopul fondator în 407.  Anglia... 
normandă cucerește nordul Regatului Francez în timpul lun-
gului război de o sută de ani. Orașul este eliberat de Ioana 
d,Arc și în semn de adeverire stauia ecvestră a Ioanei este în 
fața catedralei. Tradiția începută de Clovis este urmată de regii 
Franței care se încoronează aici. Intrarea în catedrală, respec-
tând modelul tip al tuturor catedralelor închinate Maicii Dom-
nului (Notre Dame), seamănă cu celelalte. Ce dă acel ceva, 
altceva, care este numai al Reimsului? Am căutat și credem că 
l-am găsit! Pornind de la ceremonialul încoronării regale, ca-
tedrala aceasta conține un ansamblu unic în sculptura gotică. 
Aflăm din Ghidul elaborat de cercetătorul Patrik  Demouy că în 
partea vestică a catedralei, prin 1260, a fost construită o ieșire 
ca un arc de triumf, prin care regii încoronați pășeau în ex-
terior. Ne oprim în mod special cu ghidul în mână și descifrăm 
... partitura. Ce arhitect și ce episcop i-a spus povestea prin 
1260 că ne este clară și azi (mulțumită cercetării altora!)?!. 
Cităm . Un decor întotdeauna pregătit pentru ceremoniile de 
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consacrare (ungere!) asupra cărora Notre Dame de Reims 
avea privilegiul.  Portalul regal, după cum este numit ansam-
blul, a fost inaugurat cu ocazia triumfului, la ieșirea din cate-
drală după slujba încoronării, a lui Filip al III-lea, uns în 15 
August 1271 ( de remarcat că aceste evenimente de consacrare 
religioasă aveau loc la zile mari, sărbători în calendarul reli-
gios. Aici la Reims, Clovis se va creștina de Nașterea Mântu-
itorului, într-un 25 Decembrie, iar consacrarea lui Filip se în-
tâmplă de ... Adormirea Maicii Domnului, iar Catedrala aceasta 
are chiar patronajul Maicii Domnului! ). Acest Portal Regal, 
seamănă cu un arc de triumf. Ieșirea din locul sfințit a regelui 
consacrat Lui Dumnezeu, spre lumea căreia îi este stăpân, 
devine un triumf al omului supus divinității, dar înstăpânit cu 
autoritate deplină asupra oamenilor din regat. Portalul are  
deschiderea arcului gotic cu un vitraliu care filtrează lumina 
apusului. Este mărginit,  de-a dreapta și de-a stânga, de 52 de  
personaje istorice canonizate în timp, ilustrând  evenimente  
luate din scriptură. Temele centrale sunt legate de Viața lui 
Ioan Botezătorul (în legătură directă cu ideea consacrării lui 
Iisus, rege al oamenilor, de către Ioan!),  a Maicii Domnului, 
adusă la poarta aurită a Templului... spre consacrare; a fugii în 
Egipt - cu ideea unei ieșiri salvatoare! și a multor altor eve-
nimente legate de inițieri, intrări, ieșiri... De remarcat că toate 
scenele selectate și puse-n operă par o istorie în piatră care 
vorbește solemn și dă măreția încoronării. Ieșim din incinta 
marii catedrale copleșiți, pe la poarta de intrare. O îmbrățișăm 
într-o încercuire să-i vedem conturul. Ne rețin multe detalii, dar 
nu zăbovim decât atât, cât să le luăm în vreo poză. Gargui cu 
gurile deschise păreau că strigă la noi. Un cocoș ne dă semnalul 
în graiul galilor... Flori de crini pe o coamă a orizontului, 
proiectat pe cer de înaltul zidit,  ne vorbesc despre regalitate... 
Ne oprim cercul în fața Ioanei, cu promisiunea că vom trece și 
prin Orleans. Facem plecăciune și ne continuăm drumul spre 
alte Ioane și Ane, sălășluite prin Bretania. 
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      Drumul ne duce prin sudul Parisului, pe unde îi trecem 
Sena, care ne intersectează traiectoria dinspre stânga spre 
dreapta. Nu ne mai abatem. Vorbim tot despre cele văzute în 
Reims. De ce l-au devastat revoluțiile? De ce l-au bombardat 
nemții în primul război mondial? Numai în 19 septembrie 1914 
au lansat 25 de obuze asupra catedralei! Ce anume să însemne 
marile jertfe ale războiului din vecinătatea Reimsului (amintind 
de Marna-celebra bătălie 15 iulie-6 august 1918 numită și 
bătălia de la Reims!) ? Se schimbă și în mentalul omenesc polii 
pământului. Nu așa s-a întâmplat prin 1789, tocmai în Franța? 
Când monarhii, reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ, unși 
în ceremonii convingătoare, vor fi scoși din privilegii? Prin 
1804, când corsicanul Napoleon, se va încorona singur împărat 
Franței, cu papa îngenuncheat lângă,  după 1000 de ani de... 
invers? Tempi passati! 
 

           
Napoleon Bonaparte impune BISERICII primatul laicită-
ții. Denunță încoronarea regilor de către papa de la Roma/ 
1804 
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   Tunarul, devenit împărat, își va fi câștigat gloria vremii 
sale și pe cea postumă 
 
       Urmărim traseul și indicatoarele care povestesc harta, dis-
tanțele. Radioul rețelei de autostrăzi ne atenționează, privind 
vitezele maxime (și minime, în raport cu banda de circulație!) 
admise, dar și a punctelor de control al încadrării în norme. 
Culmea! Chiar acolo sunt echipajele poliției rutiere, la vedere, 
nu ascunși haiducește să te vâneze! Reluăm discuția  despre 
Reims, prin dreptul indicatorului către Le Manns - circuitul 
automobilistic cu alergare de-o zi. Plăcuța pusă în fața Cate-
dralei din Reims - despre împăcarea istorică dintre Franța și 
Germania, după a doua tăvăleală mondială, a celui de-al doilea 
măcel, unic în istoria lumii prin grozăviile lui -, își cerea și ea  
explicațiile. Va fi fost întâi mintea lui Jean Monet (încă un 
Ion!), puterea a doi oameni de stat puternici, de-o parte și de 
alta a Rinului: francezul Charles de Gaulle - președinte re-
publican (un alt Carol... mare, războinic și el!), germanul Con-
rad Adenauer - cancelarul unei federații cu landuri. A mai fost 
sorocul unei împăcări prielnice - ce ține de zodiacul geopo-
liticii moderne! - din 8 iulie 1962. Totul trebuia scris în piatra 
Reimsului și în cartea de istorie. La Reims am citit lucrul aces-
ta în ora noastră de zăbavă și ne-am luat de lucru în mers pen-
tru un seminar interesant. Ne oprim într-o parcare, amenajată 
corespunzător, pentru o masă din traista pregătită special, o-
dihna mașinii, a vigilenței șoferului, a dezmorțirii picioarelor. 
Suntem la 135 de Km. de Rennes și soarele începe să ne vină 
drept în față, pe un cer din ce în ce mai roșu. Imaginea este su-
perbă, dar cerea și alte măsuri de întâmpinare. Pornim prin 
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amurgul acesta împurpurat spre cei ce ne așteptau și ei cu e-
moția ca și a noastră. Iată-ne în oraș și GPS-ul devine guraliv, 
că trebuie să încetinim mersul. Noroc că harta interpretată de el 
este corectă iar el este un profesionist desăvârșit. Acum la ca-
pătul drumului, de dus, constatăm că a făcut-o fără greșeală. 
Grand merci, prietene! Bine v-am găsit dragilor! Biz...uuuuri! 
 
                                                        
                                                    
 

Pe Mont Saint-Michel 
 
      Să fi fost 8 iulie, 2014. Ca orice lucru cu finalitate fericită o 
cronică scrisă după o vreme poate fi o poveste care reține în 
firul ei impresia puternică și nostalgia că ar fi fost odată, ca și 
când  nu ar mai exista. Povestea  noastră este o trăire aievea cu 
vorbele/impresii notate chiar în ziua următoare preumblării 
locurilor. 
      Ne dăm leneș zilei. Lumina obturată de jaluzele și oboseala 
zilei precedente - cu o mie de kilometrii sub cauciucuri! - baș-
ca fusul orar dus către Atlanticul ce scaldă Brestul breton, au 
făcut din orele 10.00, un dis de dimineață. Manjăm un dejun - 
prânz consistent, condimentat și cu sugestiile gazdei, Simona, 
privind ceea ce trebuie (neapărat!) de văzut în acest colț de 
Europă, în vestul ei extrem. Simona, cu o durere de spate la 
purtător, Ioana, în prima ei zi de vacanță, rămân a maison, cu 
bătrânul Toby la cei 13 ani câinești împliniți. Pornim Mișei 
(Mihai de două ori!) cu soațele noastre pe drumul: când au-
tostradă, când drum național, spre coasta: când bretonă, când 
normandă, hotarul dintre ele fiind și administrativ trasat prin 
Mont Saint-Michel, acum normand. 
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După tatonarea înconjurătorului „muntelui” am început... 
escaladarea 

   
          Urcăm să surprindem lărgimea orizontului 
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  Refluxul își retrăsese marea în larg, adică își suflecase... 
„mâneca” 
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       Arhanghelul Mihail, din vârful... catedralei și a munte-
lui se apropie 
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Dinspre aici asaltasem cetatea arhanghelului. Acum apa re-
fluxului lăsa vederii nisipurile 
 

      

             Catedrala, tot gotică, ne este și loc de ... hodină                      
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            O „grădină suspendată” pe Saint Michel                        
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  Ghidați de un insoțitor iscusit am cotrobăit cotloanele ce-
tății - munte 
 
 

 
                        Fluxul readuce apele din larg 
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                Temerarii se retrag din calea mareei 
 

                          

  
Marea se revarsa în susul râului Couesnon, iar vizitatorii 
spre locul de unde au venit 
 
      Vremea arăta a ploaie. Pe cer norii deși păreau un imens 
covor lânos, gata să ude câmpurile verzi de porumb, lanurile 
bălaie și vacile leneșe, păscând în pâlcuri liniștite culoarea  
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verde irlandez  a ierbii. Plouase pe aici nu demult cu lumină și 
apă de toate culorile, că prea erau frumoase Ortensiile de pe 
lângă casele satelor bretone. Ce căutăm noi pe aici în acest 8 
iulie, amintind de înțelegerea de la Reims, dintre Charles de 
Gaulle și Conrad Adenauer (franco-germană!), ca o conciliere 
istorică? Ne referim desigur la o inscripție ca de pe niște pietre 
vorbitoare! Un Sfinx (pătrunsă de înțeles,  în zisa poetului 
nostru exponențial!) ne-ar putea răspunde, tăcând. Noi știm că 
pietrele vorbesc tocmai prin statornicia lor. Au multe de spus 
despre toate cele întâmplate, cu ele, în ele, și despre cei cărora 
le-au fost altare, observatoare astronomice,  far întinderilor de 
ape, temniță inexpugnabilă, ori eșafod - atunci când pe altar se 
dădeau trup și suflet gloriei, uneori Lui Dumnezeu Însuși. 
      Ce povestesc pietrele Carnacului breton? Ceva despre ceea 
ce a fost acum 3500-4000 de ani. Povestea este ca o șaradă 
între ceea ce este demonstrat de cunoașterea științifică și ima-
ginația plăsmuitoare de noutate. Ghidul turistic o poate reclama 
și declama pentru toate gusturile. Piatra, ca un munte ieșit în 
mijlocul apelor, insulă în sclipirea soarelui, să pară un voievod 
ceresc, să își dea chiar numele de arhanghel, are o putere de 
seducție specială. Când o încoronezi cu chipul aurit al Arhan-
ghelului Mihail ea vorbește chiar de puterea oamenilor, zice-se 
împuterniciți de Dumnezel cel mai mare al locurilor cu firman, 
adus chiar de arhanghel. Să te mai miri că o piatră minusculă, 
față de întinsul mării de la poalele ei, se cheamă muntele 
Sfântului Mihail, în spusa locului: Mont Saint-Michel?  Da. 
Spre această piatră, Mont Saint-Michel, ne-am orientat azi mer-
sul. Piatra  își strigă numele, unul al puterii. Ca abație a revăr-
sat în jur, prin slujitorii ei, ascultarea poruncilor venite, obli-
gatoriu de sus.  O piatră, întărită de oameni, cetate de apărare și 
credință, se luptă permanent cu turma valurilor furioase ale mă-
rii în cadența ei matematică cu flux și reflux. Un punct strategic 
în războirile oamenilor această piatră - munte va fi fost o miză. 
O redută care invita pe cel mai puternic să-și arate forța și 
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sorocul prielnic poruncilor. Atunci „Saint-Michel”  va fi deve-
nit întruchiparea noului sosit: breton, celt, gal, roman, franc,  
normand, francez, englez etc. Ca să „citești” istoria bimilenară 
a locului este bine să stărui cu privirea pe valurile de oameni, 
cu arta lor, care au izbit cetatea. Vei observa trecerea romană în 
arcul de cerc, a goților cu o altfel de arcuire țuguiată. Săli, co-
loane, vitralii, scări, creneluri, capele, terase, turnulețe ne in-
spiră prin funcțiunea lor ce va fi fost, și încă mai este, viața 
acestui „munte”. Vremuri cu cavaleri, războaie de sute de ani, 
oscilații ale credinței partizane cu revoluții celebre, erezii. Va fi 
fost loc de rugă și deopotrivă închisoare și caznă. Sălaș regilor, 
nobililor, înalților ierarhi ai bisericii apusene. Azi Mont Saint-
Michel este o adevărată Piatră Rosette să putem descifra ceea 
ce Cronos a... măcinat aici. De ceva vreme locul a devenit țintă 
pelerinilor (alții merg, cu milioanele, la Piatra Kaba ca obli-
gație a apartenenței la Alah!). Mont Saint-Michel este, într-o 
evaluare statistică, a patra țintă a creștinilor, după Ierusalim, 
Santiago de Compostella și Fatima. Ceea ce știm cu certitudine 
este că piatra aceasta, dintre Bretagne și Normandia, este a 
doua destinație a turistului care vine în Franța , numita Hexa-

gon - după chipul geometric... pe harta Europei! A doua după 
orașul luminilor, adică inima sa: Paris.  
      Aici, pe coasta Mării Mânecii a Bretagnei, am parcat  vehi-
colul cu mulți cai putere, lăsați pe iarba pajiștei să pască - 
contra cost! - toată ziua. Ne-am apropiat cu sfiala autobuzului 
de transport - evident gratuit! - de piatra împodobită  cetate, cu 
o catedrală pe al cărei vârf  aurit Arhanghelul Mihail domină, 
de la 80 de metri înățime, orizontul.  De acolo se vede, într-o 
privire roată: Bretagne, Normandia și largul... Mânecii, un fel 
de mare ca un uriaș șanț de apărare al celei desprinse, în erele 
geologiei, de bătrâna  Europa: Marea Britanie. Ieșit din mare 
acest munte scund are măreție. Piatra împodobită de om dă 
senzația unei construcții artificiale. Asaltată de-o maree înaltă 
(cu înălțime de peste zece metri!) pare a fi într-o legănare con-
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tinuă între mare și uscat.  Sosim la porțile „cetății” ca o maree 
umană deșărtată din autobuzele pline ochi. În muntele în mi-
niatură poposiseră, încă din dimineața lor, mulțimi de turiști-
furnici, că interiorul părea un uriaș furnicar. Forfota semăna cu 
un zumzet de turn Babel, cu toate graiurile pământului la un 
loc.  Scările de piatră, către vârf, erau un urdiniș gălăgios cu 
două sensuri. Aparate de fotografiat, camere de luat vederi, bi-
nocluri și câte alte minuni ale tehnologiei, par noile unelte - ar-
me ale celor ce asediază pașnic reduta. Obstacole ademenitoare 
la fiecare treaptă a urcușului : magazine, restaurante, locuri de 
belvedere te iau de mână să-ți procuri amintirea momentului și 
nu puțini aglomerează, acest du-te vino al scării, multicolor și 
vesel. Urcăm nivel după nivel. Facem mii de poze. Nisipul 
umed din jurul muntelui ne vorbește de momentul uscatului și 
al refluxului în plină desfășurare. Marea s-a retras din fața 
noastră. Așteptăm, vizitând pe îndelete cotloanele cetății - cate-
drală, cu muzeul din incintă cu tot, să nu ne dăm duși decât du-
pă ce vom vedea cu ochii noștri fluxul, cu un alt asalt al apei. 
Preț de vreo trei ore ne atașăm de un ghid cu povestea bine în-
vățată, desigur contra-cost. Este gureș și pus pe poante, nu de 
balerine, se-nțelege! Aflăm ce-i și cum din spusă autorizată și 
bine informată. Fief cavaleresc, scriptoriu mânăstiresc, grădină 
cu vedere spre mare, capela catedralei, sala de bal, dar și un 
muzeu cu obiecte să depună altfel de mărturii. Istoria s-a topit 
poveste într-o constantă balansare a mării. S-a făcut ora 16.00 
și fluxul începe să se arate cu primele cuceriri ale nisipului, 
uscat întretimp. Urmărim inundația și jocul pescărușilor în 
așteptarea gustărilor proaspete. Grupurile temerare ale excur-
sioniștilor - și ei însoțiți de ghizi!- se retrag, lăsându-și doar 
scrierile de pe nisip să le pună marea în ... biblioteca ei. Pe 
terasele generoase, în a ne oferi spectacolul, lumea pescuiește 
de zor imaginile să le ducă amintiri, de-o viață, acasă. Pro-
cedăm ca toată lumea și noi. Urmărim cum dispar pietrele, de 
pe contururi vremelnice între uscat și apă, luate reper. Vrem să 
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vedem cât de iute crește apa în jurul... muntelui. Dispar  limbile 
înguste de nisip de pe mai înălțimi, apoi valurile par mai înspu-
mate, semn că sunt mai puternic împinse spre țărm și potri-
vniciile mai aspre.  Cei de pe nisip s-au retras și apa s-a așezat 
de parcă acolo ar fi fost și mai înainte cu o oră. Acum valurile 
par niște bizoni dezlănțuiți printr-o preerie fără sfârșit. Sco-
borâm apoi, tot treptat, nivelele cetății - munte și ne întoarcem, 
cum am venit, la autobuzele cu două cabine. Refluxul de oa-
meni s-a întețit odată cu refluxul mării. Observăm un baraj cu 
stavile segment care lucrează și el sincron mareei. Ne oprim să-
l pozăm ca să-l putem lua acasă spre poveste crezută, confra-
ților hidroenergeticieni. Am aflat că rostul lui ar fi acela de-a 
atenua colmatarea agresivă a golfului datorată râului Couesnon,  
cu vărsarea sa lângă Mont Saint Michel, și a prejudiciilor aduse 
astfel unui turism, vizibil în mare profit!  Mai facem câteva po-
ze cu piramida Saint Michelului, noi Mișeii în trecere pe aici, 
apoi ne întoarcem la caii noștri sătui de păscutul înde-lungatei 
parcări. Ne întoarcem, de unde am plecat,  la Rennes, prin 
frumoasele sate bretone, cu păduri de Ortensii. Le-am consi-
derat un dar pentru tenacitatea noastră de-a trăi, la fața locului, 
refluxul și fluxul mării la Mont Saint Michel, tocmai în ziua 
unei concilieri istorice, vorbind aici de Reims și de un 8 iulie! 
 
                                                        
 

Seara... ploilor de lacrimi 
 
      Lacrimile sunt rodul ochilor care văd și se bucură, ori  se 
întristează, după caz, de ceea ce le produce marea emoție. Sunt 
sărate atunci când șiroirea este un adevărat potop, ca un hohot 
de plâns, și acestea îți inundă gura. Eram în seara zilei cu 
refluxul - fluxul de la Mont Saint Michel, telespectatori fideli 
la un spectacol mondial: Campionatul Mondial de Fotbal „Bra-
zilia 2014”. Intrasem în Rennes în faptul serii. La terasele din 
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centrul orașului lume multă aștepta, la o bere și multă chi-
bițeală, una din marile semifinale ale acestui C.M de fotbal, 
care se desfășura tocmai în țara unde se mănâncă fotbal pe 
pâine, există un cult al cafelei și unde suferința pentru  „sportul 
rege” este maximă. În seara aceasta, pe teren propriu, Brazilia, 
multicampioană mondială la fotbal, se întrecea cu mașina de 
maximă eficiență a Germaniei. Ziua întreagă am privit apa care 
pleca și venea. În seara marelui meci Brazilia - Germania a 
plouat cu goluri, vreo șapte la număr, în poarta brazilienilor. 
Un istoric 1-7! a făcut să curgă lacrimile în valuri din ochii 
unei tribune consternate și câte alte fluvii de lacrimi nu vor fi 
umflat Amazonul țării (și el sub flux și reflux!), cât continentul, 
dependentă de fotbal. Priveam detașați, cu o anume mândrie de 
cetățeni europeni, partida. Brazilienii erau dintru latinitatea 
noastră, iar nemții? cetățeni ca și noi ai bărânului continent. 
Puteam încerca o echidistanță sentimentală? Prea mare fiind 
umilința și lacrimile în șiroaie ale unor copii, nu aveai cum să 
nu te înduioșezi și să empatizezi cu cei în suferințe. Dar la-
crimile erau de bucurie în tabăra adversă și în ochii vecinilor 
argentinieni, protagoniști și ei la câștigarea campionatului. 
Bucuria victoriei va fi făcut să curgă berea în fluviu prin bur-
gurile și stadt-urile alemane, că nici Elba, Rinul și ceva din 
Dunăre nu le-ar fi putut ostoi setea generată de-o victorie așa 
mare. Un mare guerre mondial, fotbalul fiind un fenomen pla-
netar, a fost câștigat până la urmă de panzerele germane, pentru 
ca argentinienii, prea bucuroși de înfrângerea brazilienilor, să 
își verse și ei lacrimile sărat - amare după pierderea finalei, la 
limită și după prelungiri. Apoi unde mai pui că și ei erau pe un 
fel de teren propriu, continentul sud-american fiind și patria lor 
cea mare. Am continuat seara aceea cu lacrimile de două feluri 
ale protagoniștilor, noi povestindu-ne aventura de pe Mont 
Saint Michele și impresiile culese prin Bretagne, Rennes 
fiindu-i chiar capitala unde ne pregăteam de odihna celei de-a 
doua nopți. Am luat măsura retragerii jaluzelelor să ne vadă 
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zorii mai devreme decât ziua demult intrată-n noaptea cu cea-
surile mici ale următoarei. 
 
 

 
 
 

  
Rennes. Opera nu este asaltata. La terase se urmărea CM 
de fotbal, din Brazilia 
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Fructe de mare...  pe gustul unora 
 
      Telefonul programat să mă tragă de ureche și-a făcut misia. 
Este ora 6.00 a zilei de 9 iulie 2014. Vara de afară își aprinsese 
de mult luminile. Tierry, finul și gazda noastră bretonă tocmai 
se întorcea cu un Boby mulțumit de plimbarea matinală prin 
parcul, cu pinii și stejarii uriași, din vecinătate. Ceilalți mai trag 
de pleoapele timpului și ale somnului. Mă pun pe însemnările 
lui ieri, să nu le dea timpul ce vine uitării, luați fiind cu altele. 
Tierry, singurul om al muncii (ceilalți prin vacanțe și felurite 
concedii!) își ia motorul de coarne și pleacă la treabă. La un 
moment dat forfota mă anunță că lumea se grăbește și eu tre-
buie să las pe altă dată consemnarea. Intru în programul dimi-
neții și al celorlalți. 
 

 
              După reflux totul pare o...  mare moartă 
 
       După sculare, spălare, dejunare, luăm drumul în picioare, 
în mașini nu prea călare. Am pornit către Cancale aflat pe 
țărmul Canalului Mânecii, trecând prin alte sate bretone cu 
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construcții de piatră, dând aparența austerității, dar de-o fru-
musețe nobilă cu aceleași nelipsite imense tufe de ortensii. 
Piatra este o constantă a locurilor ca și caracterul oamenilor de 
aici iubitori ai tradițiilor și istoriei meleagului lor, necucerit 
vreodată și de bună voie intrat în componența marelui ... Hexa-

gon. Și azi pe autostrăzile bretone nu se plătește taxa de drum, 
în virtutea unor clauze istorice. Pe țărmul mării ajungem într-o 
fază de maxim a refluxului. 
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Ferma de...fructe de mare. Au mâncat si nu au pățit nimic! 
(??) 
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      Stațiunea litorală, Cancale, pare o ciudată înflorire citadină 
cu de toate, la marginea unui fost câmp de bătălie. O întindere 
înnoroiată pleca din imediata vecinătate a unor vile, restaurante 
cu terase și a unei străzi de contur cu acces spre ele, dar și spre 
niște bretele de beton care ieșau în largul mării, acum fără apă, 
să facă ușoară amararea bărcilor, iahturilor etc. Două lumi, față 
în față, iar noi printre ele, pedestru, ne minunăm de contrastul 
acestei stări, metronomic schimbătoare de câteva ori pe zi (din 
șase în șase ore!). Înspre marea retrasă, departe în larg, ochii se 
opresc pe  ambarcațiunile eșuate ca niște pești uriași, de toate 
soiurile, agonizând în așteptarea valurilor, conform cu ceasul 
după care funcționează pendula mânată de soare și lună pe 
oceanul planetar. Nasul ne  adulmecă mirosurile sărate ale unui 
măcel marin cu iz de nămol și alge. Auzul găsește ușor frea-
mătul strigat al pescărușilor. Privirile noastre caută mai mult 
întinderea eliberată momentan de apa refluxului, faptul fiindu-
ne noutatea căutată pe aici. Facem fotografii, adunăm cochilii 
de melci, scoici aflate în tivul dintre matca cea mare  a mării și 
uscatul permanent. În câte-o cochilie mai mare sugerăm Ioanei 
să asculte freamătul mării încrustat în calcarul veșmântului 
vreunui crustaceu. Vedem și o fermă marină de stridii, acum cu 
plasele la vedere în incinta împrejmuită și fără acoperișul cel 
mare al apei plecată spre o nouă împrospătare. Mihai (mezinul) 
și nașa lui, Simona vor să testeze „fructele de mare” proaspete. 
Aici pofta pentru stridii este onorată instan-taneu. Este o 
tehnică specială pe care o deprinzi cu bunăvoință dacă îți în-
vingi vreo prejudecată. Noi, cei mai bătrâni, trăind lângă oile 
Carpaților, nu putem concepe că așa ceva este comestibil și ni 
se face rău numai la gândul că s-ar putea așa ceva. Copiii 
noștri, cu origini carpatine și ei, înțeleg lumea largă de azi, 
altfel. Ne-au îndemnat cu insistență, dar noi: nu și nu! Tata ne 
zicea: pașteți iarba pe care o cunoașteți! Iar noi nu o cunoș-
team! Voi mai fi fost îndemnat prin 1995, într-un 21 iunie, 
când la Strasbourg se serba Ziua Muzicii, să gust niște es-
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cargoți (melci) și atunci m-am ferit ca dracul de tămâie, moti-
vând că melcul este un simbol al lui Antim Ivireanul, și din res-
pect pentru sfântul ierarh și cărturar nu pot face gestul! Au 
mâncat juniorii, s-au lins pe buze și ne-au căinat că nici nu știm 
ce-am pierdut. Noi? Tot nu și nu! Pe țărmul plin de chioșcuri 
cu fructe de mare proaspete mulțime de oameni sorbeau din 
cochilii delicatesele, foarte rare și costisitoare în marile res-
taurante, aici accesibile, la prima mână. Că erau bune, pentru 
oameni și pescăruși, ne vorbeau grămezile de cochilii ca despre 
niște uriașe: stridiocide, escargocide, scoicocide și alte...(...)- 
cide. Noi cu gusturile noastre nu ne-am integrat (Adică cum?  
Că vrei, că nu vrei să bei Aghiasma cu de-a sila?) fără nego-
cieri și runde de convingeri amânate, unei mode cu marea la 
pragul casei? Să credem că fără lămâie se poate tăia greața de-
licateselor? Pe la noi nici lămâii nu cresc, iar greața o mai taie 
tot corcodușa verde, ori vreun borș răcoritor! Câte sate atâtea 
obiceiuri! La noi, sigur altele, că trăiam mai mult pe lângă ca-
să! Copiii noștri, globtroteri, trebuie să înțeleagă lumea cu casa 
posibilă, oriunde. Sunt dezlegați de obiceiul cu iarba verde, 
verde, de acasă, ca fiind numai ea bună de păscut. Am privit cu 
multă curiozitate acest obicei, în care noi intrușii eram cei 
bizari. Turiștii veniți pe aici, în special nordicii scandinavi, cu 
multă mare pe lângă ei, se bucurau fără vreo inhibiție de 
fructele mării, aici din belșug. Noi ne-am minunat de ceea ce 
am văzut și ne-am continuat  drumul. 
                                      
 

 
Promenadă prin vântul unui țărm înalt 

 
      După pregustarea unora, spre spectacolul celorlalți, facem 
un tur pe țărmul, cocoțat pe stâncă, al mării. Ne-am mutat 
corespunzător autovehicolele - acum plecând cu două, să ne  
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poată apropia de țărmul aflat la vreo 50 de km de Rennes. 
Plimbarea am făcut-o pe jos cu bucuria unui peisaj numai bun 
de dus în fotografii de neuitat. Am parcurs conturul de piatră, 
mergând spre vest, adică depărtându-ne de Normandia  indicată 
- ca de un far îndepărtat, din ce în ce mai mult de Mont Saint 
Michel. Stâncos este țărmul și înalt. Stânci sure scot capul din 
mare și devin  insulițe cu suprafețe variabile, după flux și 
reflux. Traseul de vizită este amenajat cu alee și cu puncte de 
belvedere, cu toate cele necesare cunoașterii în fiecare loc 
(hărți, ocheane, însemne de orientare!). Sensul de preumblare 
este către Saint Malo. Vântul ne flutură părul, iar pălăria mi-o 
port în mână să n-o las amintire pe aici. Valurile unui flux în 
plină năvală au un albastru sur cu  albire pe creste. Pastelul 
marin cu un cer petecit cu alb și florile înalte, de un galben 
floarea-soarelui pare un tablou ireal. Mocirla de acum câteva 
ore de la Cancale, pare o poveste uitată. Apa și-a reluat 
stăpânirea până-n țărmul înverzit și-i marchează în dantelă 
albă, înalt jucăușă și cu stropi înalți, piatra. Aici, pe vreo stâncă 
va fi poposit cândva și fugarul de la Barbizon, pictorul Nicolae 
Grigorescu, ademenit de aceste locuri pentru împropierea cu 
albastrul acesta special în memoria retinei sale de artist. Voi fi 
aflat și de sejurul său breton pe la Vittre, să ne minuneze pe 
noi, cu căutările pentru arta sa lăsată daruri românilor și lumii 
întregi. Nisipul nu mai are puterea să tulbure verdele marin 
înspumat, volumul de apă prăvălit din larg, înspumat de izbi-
tura înaltă, din ce în ce mai sus a stâncilor, pun în decor alt 
colorit care nu scapă ochiului exersat al pictorului, precum o 
stare sufletească surprinsă pe chipul omenesc. 
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Peste ape este mai marea Britanie. Aici stânci și marea în 
plin flux, cu sirenele pe țărm 
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         Florile multicolore din preajmă, cu permanența unui vânt 
mereu schimbător, par adaptate, iar jnepenișul târâtor, specific 
zonelor subalpine și alpine de pe la noi, confirmă un climat cu 
aer tare și vântoase permanente. Am adăstat acolo să ne im-
pregnăm de culoare și să ne punem în peisaj prin câteva fo-
tografii, apoi ne-am pus pe cale către Saint Malo, să redes-
coperim citadinul unor oameni cu multă stare. Am lăsat locului 
o alee plină cu turiști în preumblare și câteva zeci de șevalete 
cu oamenii, așteptând nu știu ce anume, ei sigur în cunoștință 
de cauză. 
                              
 

 
În orașul burghezilor ne revanșăm 

la... clătite 
 
      Intrăm  în orașul, cetate de țărm : Saint Malo. „Ăsta este 
orașul burghezilor!” Dixit Simona, românca franțuzoaică, în 
regulă cu actele și cu noul domiciliu la Rennes, după ce se va fi 
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mutat din Nantes. „Nu o spun de la mine!”, ne explică ghidul 
nostru de ocazie, „așa este considerat de francezii obișnuiți”, că 
peste tot există o stratificare socială după avere, moșteniri de 
blazoane și/ sau grad de emancipare... culturală. Spusele ne-
poatei se confirmă. Gustul pentru arhitectura rafinată, o anume 
opulență, portul încărcat cu iahturi de lux, cetatea armonizată 
cu habitatul urbanizat și câte alte amănunte, care marchează o 
evidență, sunt la vedere. Parcăm la  minus 3 m sub cota mării 
(cea normală dintre flux și reflux!) și glumim dacă nu cumva, 
după un timp, nu va trebui să intrăm cu scafandrii să ne 
recuperăm vehicolele? Un oraș foarte cosmopolit, cu multe de 
arătat, se vizitează per pedes. O luăm la pas prin centrul aglo-
merat și în forfotă turistică ca o revărsare dinspre toate con-
tinentele, ușor de sesizat după graiurile care se amestecă pe 
lângă auzurile noastre. Suim zidurile cetății cu tunurile relicve 
îndreptate spre largul atâtor asalturi prin vreme. Plaje ame-
najate cu piscine șmechere, care se primenesc cu apele mării la 
fiecare flux, rămânând pline și când apa se retrage. Orizontul 
spre Englitera azi este senin. Un soare, privind pieziș și cu 
maximă... căldură, ne pune ochelarii de protecție. Impresio-
nantă fortificația, vorbește despre un punct strategic de apărare. 
Și aici vântul suflă puternic și în semn de respect sunt tot cu 
pălăria în mână. Deodată aud pe Ioana, iedul nostru sprințar  
care ne atrage atenția că timpul a zburat și noi nu vom fi lins 
scoici : j`ai faim! Cred și eu, ca și ceilalți care nu au dat iama în 
stridiile de la Cancale. Nu trebuia supus la vot că oricum eram 
majoritari. Ne oprim la o Clapairie, unde se făceau niște re-
numite... clătite, recomandate de reclamele naționale ale fran-
cezilor. E de bine! După clătirea privirilor cu verdele marin 
facem plinul cu cidru și renumitele clătite. Mihai (Troy) se va 
fi dovedit, nu doar gourmet (la stridii!), dar și gourmand, aju-
tând spornic pe Alina și pe Ioana să biruie nu prea micile clă-
tite. După masa cu clătite ne vom mai fi clătit privirile prin ma-
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gazinele de suveniruri, ori ne vom fi făcut o siestă lângă niște 
bătrâni, foarte încinși la umbră, în jocul lor cu bile rostogolite  
cu abilitate către o țintă nestatornică. Pasionați, veseli, dar foar-
te calmi își consumau energia și priceperea. Am trecut apoi în 
revistă cheiul cu iahturile, care mai de care, cu adevărat „bur-
gheze”, în spusa prea socialiștilor francezi. Burghez pare orașul 
mai ales în afara zidurilor.  Credem că nobilii cu vechi blazoa-
ne vor fi rămas după  zidurile apărate strașnic, să nu vină alte 
vremuri peste ei, tunurile vorbind și de apărarea stării lor soci-
ale, a blazoanelor - ca acte de moștenire salvate în arhivele is-
toriei și în marile muzee. 
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Clătitele bretone ni s-au părut mai interesante decât scoi-
cile și celelalte fructe marine 

   

       
Pensionari „burghezi” se joacă în nisip, un fel de țurcă cu... 
bile 
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          Noi ne grăbeam acasă..., adică la Rennes, după multa 
preumblare pe țărm de mare 
 

 
  Poți fi nobil fără castel, ori burghez fără... iaht personal? 
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  Numărul catargelor poate fi un indiciu al opulenței Saint 
Malo-ului 
  
      Coborâm apoi sub nivelul unei mări mai pline. Nu s-a 
întâmplat nimic cu autovehicolele noastre. Ieșim la suprafață 
pentru o vizită programată, cu zeci de ani în urmă, de pe vre-
mea când eram student la Hidroenergetică la politehnica bucu-
reșteană (1970-1975), cu mențiunea că și Mihai jr. era absol-
vent al aceleiași înalte școli tehnice, ceva mai recent. Să mer-
gem așadar la prima hidrocentrală din lume care va fi folosit 
mareele ca energie primară: Centrala Mareomotrică de La 
Rance. 
 
                                   

 
O vizită turistică, peste timp, devine o 

excursie de studii 
 
      Te atrag lucrurile, locurile care au în tine, mai demult, che-
marea. Așa s-a întâmplat în ziua asta. În Saint Malo fiind, ne-
am amintit imediat de unde am aflat prima dată de această 
localitate. În studenție, vorbindu-se despre marile noutăți mon-
diale în domeniul amenajărilor hidroenergetice, ni se prezenta 
o culme a valorificării în lume a energiei primare a apelor. 
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Ceva ni se părea o mare ciudățenie... Potențialul hidroener-
getic, prin modelul matematic care-l ilustrează, ne vorbea de-o 
premisă existențială imperativă. Să poți obține energie din forța 
apei trebuiau întrunite două condiții naturale, simultan. Apa să 
fie în cantitate mare (să aibă debit) și să poată să cadă de la o 
anumită înălțime (să aibă cădere!). Folosirea celor două, în 
mod iscusit, ținea de intervenția omului cu tehnologiile cu-
noscute. Cum să ai cădere la malul mării? Cum să amenajezi 
pentru a folosi multa apă a mării? Aflasem că o performanță de 
felul ăsta era undeva în Franța și că locul era Saint Malo. O 
curiozitate, repetată des ca exemplu, la cursurile de specialitate 
s-a întipărit de neșters pe cortexul unui profesionist, care ne-
cesarmente, trebuia să cunoască! Cum să nu vezi cu ochii tăi, 
ceea ce mintea demult își explicase, altfel? Acum aveam chiar 
o dublă determinare, fiind ambii ... Mișei, ingineri cu specia-
lizarea în hidroenergetică.  Cum e posibil ca pe un râu, Rance, 
de cca. 100 de km, cu debitul puțin peste 10 metri cubi per se-
cundă, amenajat cu baraj în estuarul de vărsare, să instalezi 240 
MW, în 10 turbine? Părea o utopie într-o logică elementară, ca-
re pleca de la ceea ce se cunoștea. Aici lucrurile erau pe dos! 
Nu apa râului conta, ci a mării care se umfla zilnic ca efect al 
fluxului și refluxului. Apa râului, dependentă de ploi și zăpezi, 
ca pe la noi, ar fi fost sub semnul hazardului. Mareea se pro-
duce permanent cât va fi soare, lună și oceanul planetar. La 
Saint Malo, râul Rance având o pâlnie - estuar, și o maree de-
terminată de curgerea oceanului pe o... mânecă (nu degeaba i 
se spune canal- apei împinsă de reflux pe mânecă!), aici are o 
înălțime apreciabilă (până la 15 m/ Ceea ce urcă, prin inver-
sare, cade! Iată și căderea pe care nu știam să o vedem!). Restul 
a fost pricepere omenească și tehnologie de vârf. 
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      Machete și materiale publicitare pentru promovarea a-
cestei lucrări tehnice unice/ o paletă a rotorului turbinei și 
partea mobilă a șoselei care acoperă ecluza (acționată cu 
servomotoare) 
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      Iată-ne pe barajul larg care închide estuarul râului Rance. 
Are 750  m. deschidere și pe spinarea lui trece o șosea moder-
nă. În el este inclusă o ecluză care permite trecerea ambarca-
țiunilor în dublu sens. Apă înapoi (lacul râului) și înainte (Ma-
rea Mânecii). Când se trece prin ecluză, circulația rutieră este 
oprită la bariere, în fața podului mobil al ecluzei. Prin baraj trec 
cele zece circuite hidraulice ale turbinelor cu funcționare 
reversibilă - în ambele sensuri. Construcția, ca prioritate mon-
dială în domeniu, s-a făcut în perioada 1961-1966 și a fost 
inaugurată de Charles de Gaulle. Am parcat autovehicolele pe 
malul drept și am intrat în centrala electrică, deschisă unui pro-
gram de vizită și pregătită să-și arate minunea tehnologică, ca o 
mândrie specială. Ne-am recomandat din domeniu și am avut 
parte de un tratament special, dincolo de cel al vizitatorilor o-
bișnuiți. Materiale de prezentare, machetele, filmele, răspun-
surile pe înțelesul tuturor aratau  o disponibilitate totală și chiar 
o bucurie să ni se  împărtășească o mândrie a geniului creator, 
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aici cu amprentă locală.  După vizită ne prelungim, ispititor, 
dialogul cu gazdele, confrați întru hidro-energie. Le povestesc 
de colaborarea româno-franceză pentru realizarea Lotrului 
(Neyrpic, Alsthome) și orice posibilă răceală se va fi topit de-
mult. Se lasă chiar cu un mic protocol (noi fiind grăbiții!), cu 
alte materiale de prezentare și cuvintele noastre măgulitoare 
scrise în cartea de onoare, și cu ajutorul Simonei (care demult 
trebuia să perfecționeze... limba noii sale existențe!). Lăsăm 
sala mașinilor, platforma de vizită comună, dar nu părăsim La 
Rance, decât după ce fotografiem de pe baraj un turbion care 
vădea funcționarea centralei. În drum spre mașini ne fotogra-
fiem cu o paletă de turbină, tocmai pentru a avea în clar mâna 
de oțel care vântură apa în cele două sensuri. Am visat, am 
venit, am văzut și ceea ce gândul explicase aproximativ, pipă-
itul pașilor noștri confirma întărirea credinței: ochii văd inima 
crede!  
 
 
 

Rennes, capitala Bretaniei 
 
      Preumblarea noastră prin colțul nord-vestic al Franței va fi 
început după ce vom fi poposit la Rennes, într-o seară târzie, 
încheind drumul lung al zilei, cu o opririe doar la Reims, pornit 
din Strasbourg. Diminețile întârziate de brațele lui Morfeu și 
graba către undeva anume, nu ne-au lăsat să vedem, pe în-
delete, orașul care ne-a găzduit, să putem pipăii, într-o alfel de 
iubire, pământul lui breton. Graba întoarcerii de la ...hidro-
centrala ciudată,  La Rance, își avea în această recunoaștere a 
locului, motivul ei. Ghidul și gazda noastră, Tierry, cel din 
câmpul muncii, ne dăduse întâlnire în centrul orașului, capitala 
de drept a Bretaniei: Rennes. Bretania este una din regiunile 
Franței, cu cca 3,5 milioane de locuitori. Și-a păstrat conturul 
istoric și după ultima reformă a organizării administrației te-
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ritoriale, din 2016 (Franța , cu 12 regiuni în hexagon și alte 6 
cu teritoriile de peste mări!). La data vizitei noastre, din 2014,  
regiunea era în hotarele ei istorice. Perspectiva istoriei vechi se 
deslușește între legenda moșului întemeietor (scăpat ca și  Ene-
as din Troia!), și fenomenul roirii populațiilor sub forța de lov-
ire a altora, mai puternice. Se acreditează ideea venirii bret-
onilor din insulele britanice, la invadarea insulelor de anglo-
saxoni. Apoi substratul galo-celtic și apariția ... Romei vorbesc, 
de asemenea, de un amestec  de populații și culturi, inevitabil. 
Ceea ce este armonică dominantă în acest aluat bine frământat 
este ingredientul breton, care își păstrează și graiul, singurul în 
măsură să recomande armonica fundamentală. Bretania este 
acea regiune a Franței care respiră locul cu ceea ce are el tainic. 
      Venind spre capitala regiunii vedem, din nou, pe alte trasee 
de deplasare, satele bretone, cu noblețea lor și remarcata so-
brietate. Ne oprim în centrul orașului. Aflăm de la Simona și 
Tierry poveștile lui frumoase, iar privirile se conving de ceea 
ce văd. Orașul are de toate: Parlament (decidentul asupra tre-
burilor administrative de interes regional!), Operă, Catedrală 
gotică, metrou, stadion etc. Un râu: Villain, frumos amenajat 
(chiar într-o rețea mai largă împreună cu Rance, printr-un canal 
de legătură!), parcurile cu arbori seculari dau o amprentă spe-
cifică. Construcțiile vechi, semânând cu cele văzute prin Alsa-
cia și prin Bourges, atestă vechimea. Piața centrală, piațetele 
sunt pline de oameni. Nu par stresați. Azi așteptau a doua se-
mifinală a CM de fotbal, Brazilia 2014. Duelul Olandei cu Ar-
gentina isca discuții aprinse și pronosticuri. Noi, per pedes –
cum altfel poți cunoaște un oraș? – colindăm orașul. Tierry, 
născut cu patru decenii în urmă aici, nu are niciun secret. Are 
răspunsuri la toate minunările noastre întrebătoare. Se observă 
în felul cum ne explică o mare dragoste pentru oraș. Mai lo-
cuise și în Nantes, care se revendică de pe Loara și el breton, 
dar Rennesul este de lângă inimă. Am văzut și școala în care 
Ioana, la cei 9 ani ai ei, deprinde tainele scrisului și cititului. 
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Ceea ce dădea un farmec în plus orașului era zumzetul străzii, 
viața într-un ambient bine gospodărit. Obosiți de mers, cu lă-
comia de-a vedea cât mai multe, ne-am retras în parcul cu ste-
jari și pini cu conuri imense,  acasă , gata și noi de marea semi-
finală. Duhul fotbalului nu ne da pace nici pe aici. Boby, că-
țelul rămas singur acasă peste zi, este în culmea fericirii. Să nu 
crezi în sentimentele... necuvântătoarelor când ele se revarsă 
atât de insistent? A urmat meciul cel lung (cu prelungiri și pe-
naltyuri!) care a trimis Argentina în finala mare, iar pe învinsa 
Olanda, în cea mică, să verse lacrimile brazilienilor încă o dată. 
Noi, într-o neutralitate, ne-am bucurat de propria noastră în-
tâlnire cu o lungă cină... italiană și multe povești despre viețile 
noastre și ele importante, cu, și fără fotbal. 
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Acasa noastră din Rennes. Toby se bucură oltenește, în bre-
tona lui mută, în timp ce noi berim. 
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      La Nantes cu Ioana și Ana, amândouă de Bretagne 
 
      Dimineața zilei,  aproape că s-a întâlnit cu seara taifasului 
prelungit de ieri. Consemnând cele întâmplate, conform obi-
ceiului, oricum le-am dat o suprapunere. Azi, 10 iulie,  2014, 
scriu despre ziua plecată. Unii se grăbesc la serviciu, alții mai 
somnează. Micul dejun devine... mare și se lungește. Ne punem 
în mișcare în zorii noștri tardivi, pe la 10.30. Suntem hotărâți 
ca după estuarul râului amenajat al Ranceului să vedem și gura 
Loarei cu marele pod de la Saint Nazaire. Pornim cu cele două 
mașini spre Nantes. În orașul ăsta s-a născut mai demult Jules 
Verne și mai de curând - cu doar nouă ani în urmă, Ioana noas-
tră, o punte româno-bretonă! Ne oprim la Castel să o cunoaș-
tem și pe Ana de Bretagne, bătrâna lui proprietară prin vreme,  
așezată într-un bronz. Aici aflăm, scrisă în mai multe limbi, is-
toria Ducatului Bretaniei. O redăm și noi foarte pe scurt. „În-
ceputul ducatului Bretaniei este consemnat în secolul al-X-lea. 
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După o lungă influență engleză în secolul al XIII-lea trece sub 
dominație franceză. Ducele Bretaniei depune actul de supunere 
regelui francez și se bucură de-o mare autonomie. De la sfâr-
șitul secolului al XIV-lea și de-a lungul celui de-al  XV-lea du-
cii si-au întărit structurile administrației ca într- un adevărat 
stat independent: băteau monedă, dispuneau de armată și în-
trețineau relații diplomatice, pe cont propriu, cu marile puteri 
europene. De-a lungul acestei perioade curtea Bretaniei a fost 
itinerană, cu sediile: Nantes, Rennes, Saint Malo, Redon, Sus-
cinio, Vannes, Dol, Dinan și Fougeres....”  Intrarea în centra-
lizata monarhie franceză s-a făcut prin alianță matrimonială.  
Anne de Bretagne devine soția regelui francez Carol al VIII-
lea, care renunță la logodna cu  Margareta de Austria și obține 
anularea căsătoriei Anei cu Maximilian. Această figură femini-
nă este emblematică pentru destinul politic al Bretaniei. Ea fi-
ind unica moștenitoare a ducelui breton, Francisc al II-lea, a 
devenit o miză matrimonială pentru puterile din scena vremii. 
La mâna ei tânjeau, Maximilian, împăratul habsburg al Sf. Im-
periu romano-german și regele Franței, din dinastia de Valois. 
În 1488 Bretania este integrată Franței. Iar căsătoria Anei este 
consemnată în 6 decembrie 1491.  Ana rămâne văduvă în 1498, 
dar redevine regina Franței prin căsătoria cu Ludovic de Orle-
ans, devenit Ludovic al XII-lea. Apartenența Bretaniei la Fran-
ța este consacrată în 1532. Chateau din Nantes are propria lui... 
istorie. Interesant este faptul că Ana își are aici bronzul cel ma-
re, chiar dacă după măritișul cu Carol al VIII-lea se mută la alt 
castel celebru al Loarei, la Amboise. Fiecare a adăugat  Caste-
lului ducilor bretoni din Nantes câte ceva pentru trăinicie, mai 
buna funcționalitate, iar vremurile noi, cu industria turistică de 
pe Valea Loarei, nu au fost nici ele zgârcite. Vizita noastră, în-
cepută cu salutul Anei, moștenitoarea ducatului Bretaniei, am 
făcut-o de mână cu Ioana noastră. Am cotrobăit cu interes cur-
tea interioară, zidurile înalt crenelate, șanțul împrejmuitor um-
plut cu apă, rațe, țestoase mici și peștii din abundență. Peste tot 
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informația istorică era disponibilă. Lume multă, fotografii și 
exuberanța Ioanei. Da. Cred că în sinea ei își spunea: „Io...Ana! 
reiau totul în posesie, cu dreptul bretonei, cuvenit de la stră-
moșii mei paterni și pentru ca neamurile mele daco-române,  să 
se bucure de vizita aceasta!” Le-am pus și  noi, pe cele două 
bretone îngemănate, într-o fotografie, să nu uităm momentul. 
 

 

 
   Ioana, cu maternitatea arcului carpatin, lângă Ana bre-
tonă, ca și ea după tatăl ei breton! 
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    După vizita Castelului Anei de Bretania, ne-am preumblat pe 
străzi (au și ei... corso-ul lor pe care l-am măsurat cu pașii 
noștri!) și prin istoria orașului cu catedrale (neapărat în stil  
gotic!),  cu grup statuar și arteziană - în centrul centrului, palat 
regal, Turnul Bretaniei etc. Reperelor, care îi conferă perso-
nalitate, le adăugăm și fața modernă a metropolei, care seamă-
nă cu marile orașe ale lumii - în care au năvălit firmele cu nu-
me ce le găsești oriunde pe planetă, semne ale corporatismului 
fără granițe și în căutare de profit. Ghizii noștri, foști rezidenți 
cu acte la purtător, ne-au condus spre toate locurile de interes 
turistic. Pentru vizitatorii fără însoțitori, niște autocare deschise 
oferă turul orașului... 
      Ne-am dat un răgaz de odihnă, rehidratare, în centrul orașu-
lui, înainte de-a lua cursul Loarei către vărsarea ei în Atlantic. 
Trebuia să ne ținem de promisiunea cu Saint Nazaire pe care 
ni-l inclusesem în programul zilei. 
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Pe Loara, la vărsare, Saint Nazaire, portul 
cel mare 

 
      Părăsim Nantesul, urmând cursul Loarei, pe malul drept. A-
vem de mers vreo 50 de Km.  până la ocean. Fluviului, cel mai 
lung din Franța, îi trebuie peste o mie să ajungă de la izvoarele 
lui din Masivul Central, până la vărsare. Mergem cu mașinile 
noastre, deși între Nantes și Saint Nazaire fluviul este naviga-
bil. Hidroenergeticienii din noi se întrebă cum de nu s-a ame-
najat în scop energetic acest fluviu cu potențial și figurează ca 
o excepție între fluviile Europei. La căderea lui de 1400 m. 
(altitudinea izvorului!) și cu un debit mediu de cca. 900 mc/sec, 
energia disponibilă este uriașă. Am aflat că biodiversitatea din 
acest bazin hidrografic cu o arie ce cuprinde 20% din întinde-
rea Franței, susținută de ecologiști, a salvat fluviul de la o ame-
najare complexă. Totuși, desele inundații, date de marile viituri 
au determinat construcția Barajului Villerest, pe cursul supe-
rior, prin 1985. Imediat, la doar 7 ani, orașul cu același nume  
se înfrățește cu orașul din România: Piatra Neamț și el în veci-
nătatea barajului de pe Bistrița moldavă: „Izvorul Muntelui” de 
sub Ceahlău. Fluviul fiind neamenajat, cu volume de apă varia-
bile în timp, nu a permis decât navigația ambarcațiunilor mici 
(bărci), din cauza colmatărilor. Așa se explică de ce Loara este 
navigabilă, doar între Nantes și oceanul Atlantic. Ne-am lămu-
rit repede despre podul de peste estuarul Loarei, de la Saint 
Nazaire. Pe sub el trebuie să treacă vapoare, șlepuri și alte am-
barcațiuni cu... catarge, ori siluete înalte. Despre importanța 
estuarului acesta din Golful Biscaya al Atlanticului, ca punct 
strategic, vom fi aflat din istoria multi milenară a locului. Două 
amănunte pot da dimensiunea. Legenda spune că aici (precum 
Eneas pe țărmul italic al Latiumului!) ar fi debarcat, dinspre 
învinsa Troia, strămoșul bretonilor. Istoria modernă,  cu date 
precise, ne spune că în 1945, aici rezistența germană va fi ținut  
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până în 11 Mai, adică încă două zile, după capitularea din 9 
Mai. Realitatea de azi are argumentele ei. Saint Nazaire este un 
oraș port cu un recunoscut șantier naval. Cele mai mari vase de 
croazieră care unesc peste oceane oamenii sunt construite aici. 
Despre importanța economică, cea strategică fiind evidentă, 
vorbesc rece cifrele de afaceri, dar nu despre aceste lucruri 
vrem să discutăm. Am venit aici să vedem podul. 
 

  
 

  
            Podul peste estuarul Loarei de la Saint Nazaire 
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Am trecut peste el pe malul celălalt să vedem peste granița 
fluidă Bretania. Ne-am minunat de arcuirea de oțel și un gând  
punea această realizare tehnică deosebită într-o colecție a 
artefactelor umanității cu rol de trecere peste marile ape. Gân-
dul spre acasa noastră mi-a adus aminte că vom fi împrumutat 
și noi, uneori din școlile pariziene (vezi școala de poduri...!), 
taina construirii podurilor, și mai demult dinspre măreața Ro-
mă...  și multe și mândre sunt toate podurile de peste Dunăre! 
      Întâlnirea cu această măreață confluență a celui mai lung 
fluviu francez - integral curgător prin Franța, precum râul Olt 
prin România! - mi-a amintit și de momentul, de prin 1999, 
când voi fi luat în palme apă din Pacific. Vancouver atunci, 
Saint Nazaire acum, îmi vor fi dat ocazia să ating cu palmele 
amândouă  cele mai mari oceane ale  planetei. Acum, la Saint 
Nazaire, voi fi luat în posesie și Atlanticul.  Dincolo de orgo-
liul unei persoane care se mai și laudă vreau să spun că  se-
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nzația celui ce gândește măreția gestului este una întru-totul 
emoționantă. Ochii au văzut, mâinile au mângâiat, mintea a pus 
în legătură momentele și inima s-a înduioșat și a dat liber e-
moțiilor. Am trăit acest moment ca pe o victorie a celui plecat 
să vadă lumea și să și-o apropie. De ce atingerea apei mi-a 
procurat satisfacțiile? Să mai mărturisesc faptul că slujirii apei 
mi-a fost hărăzită soartă? Botezul cu apa înseamnă însă cufun-
dare în cristelniță și apoi mirungere...  
 
 
 
 

La Baule, o „Mamaia” a francezilor - 
bretoni, pentru scalda în Atlantic 

 
      Ne reîntoarcem în Bretania, tot peste marele pod, luat cu 
noi în bagaj, pozat din toate direcțiile și malurile lui. Este deja 
o după-amiază întârziată. Drumurile noastre de asfalt, luate în 
posesie de autovehicule, urcă spre nord, paralel cu țărmul o-
ceanului. Ocolim localitățile de coastă să ajungem în La Baule, 
recomandată ca stațiune estivală. Ajungem înainte de ora 18.00 
      Ca așezare La Baule seamănă cu o Mamaia, pe dos. Aici 
soarele apune în largul apelor, la Mamaia dinspre ape ne vine  
lumina... răsăritului. Poate de aceea am căutat și noi timpul și 
spațiul Occidentului... Pentru consacrare, spuneam mai sus, era 
nevoie de botezul prin imersie în apa apusului și ungerea cu 
nisipul pus în pendulație de du-te vino-ul cauzat de soare și 
lună. Luăm și noi în stăpânire un locșor, în preajma unor cabi-
ne pentru intimitatea ritualului. Intrăm  în ape după nerăbdarea 
și vârsta noastră. Primii au fost piticii și juniorii. Cred că adap-
tarea, la înnoirea lumii rapid schimbătoare, la ei este în codul 
vârstei. Sunt imediat în valuri și se joacă precum delfinii. Noi, 
părinții lor, ne întindem întâi pe nisip, apoi testăm apa cu vârful 
picioarelor și intrăm până la genunchi, până la brâu și cu pal-
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mele făcute cupe ne udăm umerii, fețele. Avansăm  către larg, 
pentru că apa parcă fuge... de noi. Da, suntem în plin reflux și 
apa urmează soarele către linia orizontului. Pe conturul plajei 
apare o tulbureală. Apa vrea să care și nisipul mai în larg și 
valurile, într-un balans cu retragere, o tulbură. Numai bine! mi-
am zis... Într-o scăldătoare tulburată de un duh s-a vindecat cel 
arucat în scăldătoarea biblică. Mă arunc în valuri să primesc 
botezul întârziat al oceanului acesta, după ce copiii noștri o 
făcuseră fără să-și fi împropriat vreun beteșug. Aici cred că 
vârstele, pe lângă cele ale înțelepciunii, adaugă și multe pre-
judecăți. 
                     

 
         Apa tulburată a Alanticului ne spune că suntem în 
plin reflux 
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Troy se scufundă, intră în imersie și dă senzația că vrea să 
caute, poate submarinele scufundate în alt fel de bătălie a 
Atlanticului, poate că vrea să treacă și apa asta înot, fiind un 
înotător de forță. Nu, nu vrea să treacă în America și-a amintit 
că nu are viză, că ne-ar lăsa fără șofer și apoi soața lui Alina 
fiind, este prin preajmă sirenă, care demult l-a fermecat. Ioana, 
ca peștele în apa de acasă - botezată demult prin părțile astea de 
lume, se bălăcește sub stricta lor supraveghere. Am ieșit repede 
pe nisip să pot privi echidistant apa și uscatul. În ocean bă-
lăceala, pe nisip tolăneala. Plaja este frumos amenajată cu uti-
lități care arată bunul gust și satisfacerea tuturor cerințelor la 
care s-ar fi putut gândi cineva. Părinții nu își au grija copiilor 
pe care îi vedem adunați în grija unor instructori care îi antre-
nează la tot felul de jocuri educativ-formative. Mirela, educa-
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toarea noastră și a copiilor preșcolari, de-o viață, este numai 
ochi și urechi, are parte de-o instruire ad-hoc. Simona o acom-
paniază cu lămuriri lingvistice, asupra spuselor neînțelese. 
Înfrastructura hotelieră, care tivește țărmul de dincolo de nisip, 
aduce de la distanță cu Mamaia noastră. Nu am intrat să ve-
dem, de-aproape, promisiunea de afară, dar afluența la ora a-
ceasta întârziată a zilei spune că totul trebuie să fie în nota ci-
vilizației occidentale cu respect față de client. Aici s-ar proba, 
cu just temei pentru economia de piață, spusa cunoscută: 
clientul nostru, stăpânul nostru! 
      Timpul, sărăcit de nisipul de deasupra, cărat în larg, ne gră-
bește să fim sub o lună plină în înserarea de la Rennes. Ne gră-
bim cu spălatul și îmbrăcatul. Nisipul se pune la loc pe picioa-
rele lăsate libere sub pantalonii scurți. Fac pe cocostârcul, să le 
clătesc pe rând, tot în Atlantic, ca o ultimă mirungere. Plaja se 
golește de lume. Este de-o curățenie care provoacă mirarea. 
Oamenii o respectă deși nu se văd cerberii care sigur impun 
discret regulile cu consecvență strictă și fără tocmeală. Apoi 
sigur, ne spune Simona, nimeni nu ia apărarea celor ce au în-
călcat regulile, cum se mai întâmplă pe acolo unde soarele abia 
răsare, de parcă mereu trebuie să o luăm de la capăt cu regulile 
jocului, convențiile. Pesemne că noaptea totul se uită și o luăm, 
neproductiv, da capo! 
 
 

 
Drum de seară ... și seară bretonă 

 
      Nu știu cât am zăbovit în stațiunea La Baule dar trecuse de 
19.00 , când ieșisem către o scurtătură, care evita întoarcerea 
primei părți a zilei, prin Saint Nazaire  și Nantes. Harta la dis-
poziție estima 131 de Km., până la Rennes. Bucuria altui traseu 
era evidentă. Satele bretone, cu multă piatră și nelipsitele Or- 
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tensii, seamănă leit unele cu altele, în frumusețea lor rustică. 
Păduri, lanuri coapte (la mijlocul lui iulie!), pajiști cu animale 
domestice, păscând verdele calm într-o odihnă propice creș-
terii. Aproape de orele 21.00 suntem întâmpinați de Boby, la 
fel de prietenos și de Tierry care ne urmărise, ca un tele-GPS, 
cu masa pregătită. În zbenguiala noastră nu ne permisesem 
decât de la ... pachet și cele în trecere pentru hidratare. Am pus 
mașinile la locul lor, în parcarea amenajată subteran, în parcul 
cu stejari, pini, și amenajări de joacă pentru copii. Aici este, ca 
un loc privilegiat, blocul de locuit al gazdelor noastre. Suntem 
întâmpinați, pentru bonne bouche, cu o bere rece, în sticle 
aburite. Setea ne era evidentă și am mai golit un rând pe ne-
răsuflate. Masa de seară fusese pregătită ca un banchet festiv, 
pentru că a doua zi ne propusesem să părăsim Bretania, să pu-
tem urca pe Loara pe la vestitele ei castele. Tierry, cu mesajele 
dese ale Simonei la dispoziție (așa deconspirăm GPS-ul!), 
pregătise în amănunt totul. Ba puseseră la cale și o ambuscadă 
cu fructe de mare pentru mine și Mirela. Eu am căzut de bună 
voie în ea, însă Mirela... nu și nu! Ba, s-a și pronunțat că le 
scade nota finală, din cauza lui minus creveți. Le-a spus că 
agrează doar piscicole prietene cum ar fi păstrăvul Văii Lo-
trului, și cu oarece concesii, peștii Oltului. A mai declarat aco-
lo, cu gura plină de alte bunătăți, că pentru ea aceste „dihănii 
pericoloase” pe numele lor : melci, scoici, stridii, creveți, nu se 

există!  Ceilalți, eu în premieră, ne experimentam cu noutățile 
gastronomice. Cu o clauză specială, de unchi iubit, Simona mă 
va fi introdus în tehnica asaltului crevetelui să nu consum 
cumva crustaceele cu armură cu tot. Aminteam undeva de 
încercare convertirii mele pe la Strasbourg, venit de solstițiul 
verii anului 1995, într-o seară specială și aceea, când se săr-
bătoarea muzica.  
      Seara a fost lungă, tot într-o petrecere povestită. Se făcuse 
mâine în ziua cea lungă începută sub soarele însoțitor și dusă-n 
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noaptea cu lună plină ce ne privea printre pinii negrii și ei 
curioși la veselia nocturnă.  
 
 

 
 

   
La revedere dragilor! Ați fost niște gazde admirabile! Ple-
căm spre castelele de pe Loara! 
 
                                                     
 



91 
 

                                              

Pe Loara în sus, castelani în trecere 
 
       Ziua lui 11iulie 2014 ne-a deschis pleoapele pe rând. Omul 

muncii a fost primul. Când m-am trezit eu, împins în zi de so-
neria programată a telefonului, Tierry, care trebuia să meargă la 
serviciu, se întorcea de la plimbarea de fiecare dimineață cu 
bătrânul... Toby. Potrivisem lucrurile de cu seară. Trebuia să ne 
luăm la revedere și să-i mulțumesc, constatându-l o gazdă ad-
mirabilă. Ne-am rostit cuvintele fermecate și ne-am urat de să-
nătate, de trai frumos, adăugând invitația să vină și prin cealaltă 
casă primitoare din România unde nașii și finii lui îl așteaptă cu 
aceeași bucurie. Ceva mai târziu s-au dat zilei și ceilalți, răs-
timp în care voi fi făcut cronica lui ieri. Încercăm să ne grăbim, 
dar nu este chip. Masa prelungită, făcutul bagajelor și punerea 
traseului la cale ne-au întârziat startul. În sfârșit, bizuuri pentru 
Ioana care încă somnește, plecăm să ne îmbarcăm. Aranjăm 
bagajele, din urmă ne ajunge Ioana care s-a trezit ... Plecăm îm-
preună până la o benzinărie învecinată. Ne despărțim cu regrete 
de nepoata și fina/nașa Simona. Pupături din nou și cu trezita 
Ioana. Ceva lacrimi anunță vremea în schimbare... Aux revoirs! 
Et Bonne voyage! Am ales coborârea dinspre nord, către Valea 
Loarei, dând-o în paza GPS-ului. Ținta imediată Castelul Vi-
llandry. Îl vizitasem într-o incursiune pe Loara, prin 2009, dar 
acum copiii noștri aveau și ei ocazia să vadă ... grădinile, su-
perbele grădini amenajate pe domeniul unui castel. Traseul de 
vizită conține castelul și grădinile lui. Înainte de-a intra și în a-
cest castel (o mai făcusem la Nantes, în Castelul ducilor bre-
toni, tot de pe Valea Loarei!) credem că este necesar să spunem 
câteva lucruri despre aceste construcți și rolul lor în istorie.  
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      Prin grădina cu flori multe a Castelului Villandry      
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Ideea unei case frumoase o are orice om mai înstărit. Când cel 
înstărit are un rang nobiliar, uneori sângele de culoare dinas-
tică, casa devine castel. Apoi între nobilii cu putere și fiefuri 
(proprietăți proprii) din ce în ce mai mari, apar nesupunerile 
față de puterea vreunui suveran căruia i se va fi constatat slă-
biciunea, alteori crizele date de succesiunea la moștenire pu-
neau în conflict pretendenții. Castelul în atare situații repre-
zenta o fortăreață care trebuia să reziste atacurilor. Pe măsura 
mizei, a poziției strategice, castelele evului de mijloc, cu cava-
lerii pe scena istoriei (cu calul pe post de vehicol!), erau e-
sențiale în sistemele de apărare ale regiunilor în care erau con-
struite. Cele de pe  Loara - cel mai lung curs de apă din Franța, 
deveneau importante ca borne pe un limes natural dat de apa 
fluviului. Dacă ne amintim de istoria Franței, din plin ev me-
diu, vom observa multele confruntări care vor culmina cu răz-
boiul de o sută de ani, dintre Anglia și Franța (1337-1453). Du-



95 
 

pă consolidarea statelor feudale cu întărirea puterii centrale, 
rolul de fortărețe al castelelor decade. Ele devin reședințe de 
lux ale celor ce și le pot permite. Începe să prevaleze frumu-
sețea. Apar în concurență marile palate ale unor regi/împărați 
puternici care își arată puterea prin frumusețea și opulența ma-
rilor construcții. În drumul nostru pe Valea Loarei, castelele își 
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pierd funcția de apărare și devin locuri ale plăcerilor. Puterea 
din ce în ce mai mare a regelui (Vezi Francisc I , de exemplu!) 
se impune în fața unor vasali neascultători și cu pretenții la 
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tron. Frumosul construcției începe să prevaleze sub toate pro-
vocările artei și spiritul cuceritor al Renașterii. Campaniile răz-
boinice prin penisula italică, disputată de marile puteri, vor fi 
văzut rafinamentul, frumusețea Renașterii, și o vor fi dorit-o și 
pe la  casele lor. Altfel cum îl vom fi constatat pe Leonardo da 
Vinci (între altele și pictor al celebrului tablou, Mona Lisa/Gio-

conda?), pe Valea Loarei „importat” pe la Chambord și Am-
boise, de Francisc I? 
      Iată-ne în Castelul Villandry, asaltându-l turistic. Îi vizităm 
încăperile mobilate cu gust, vorbind despre istorie și obiceiurile 
ei. Locatarii din lungul șir ni se arată din tablouri pictate și cu 
sugestia măreției pentru vreun motiv oarecare... Donjonul, nu 
mai este ultim refugiu, ci punct de belvedere al Grădinilor 
Franței, cum este alintat domeniul înconjurător, o creație pe-
isagistică cu unicitate. Flori, pomi, alei, locuri de retragere cu 
bănci, panouri informative despre ansamblul acesta, te pot re-
ține într-o vizită prelungă. Nouă ni s-a întâmplat acest lucru. 
Ne-am pozat în imensele lanuri de Lavandă, am respirat aro-
mele, dând odihnă picioarelor lângă merii pitici și vița de vie, 
am înnotat cu privirea printre peștii de rubin ai canalului cu 
apă. Totul creează o impresie de neuitat – cu condiția unei vizi-
te pe-ndelete. „Atotștiutor”, de data trecută când am trecut în 
graba unui program cu multe de văzut în timp limitat, a trebuit 
să recunosc că parcă nu am trecut pe acolo-deși pozele luate și 
atunci m-ar fi contrazis.  Atotștiutorul din mine nu aflase că 
această grădină își schimbă după un anume program fața și că 
orice dată viitoare o va arăta cu totul altfel. Doar el, Castelul, 
cu silueta și istoria lui vor fi martori inconfundabili, și greu de 
uitat. Amenințări cu ploaia și înserarea ne-au grăbit spre locul 
rezervat înnoptării. Orașul și el cu mari rezonanțe și castele, 
Tours, făcea duș să ne primească proaspăt. Ne-am simțit ocro-
tiți în noaptea zăbavei noastre aici, amintindu-ne și de rolul 
jucat în edificarea credinței căreia și noi îi eram partizani. 
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În vizită la Leonardo da Vinci, după 
umflarea baloanelor 

 
      Prielnic, odihnitor pare somnul alintat  de stropii de ploaie. 
Ne-am dat culcării, fără stingere, dar cu trasul draperiilor cu 
intenția unui sculat de dimineață. Gata! cu trasul de timpul di-
mineții într-o cloceală prelungită. Mâine o luăm gospodărește 
la picior fiindcă cine se scoală de dimineață... la Paris trebuie 
să ajungă, dar după multe altele de văzut... Ne ținem de cuvânt. 
Nu ne lăsăm sculați de clopotele inventate pe aici, cu mult î-
naintea Răsăritului, să le pună prin clopotnițe de biserică să dea 
de știre și Lui Dumnezeu, asupra celor urgente. Tot deștep-
tătorul nostru programat ne trage de mânecă. Scularea! La ora 
6.30 părăsim deja hotelul. Ne-am spălat doar pe ochi, eu am 
renunțat la adnotările pe aide memoire, cekingul fusese rezol-
vat de cu seară, așa că ne-am pornit să urmăm ceea ce alesesem 
program. 
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    Salut bătrâne! Și pe tine, parcă, te preocupa zburarea o-
mului prin ceruri! 
 

     
               Se poate vizita Valea Loarei și din balon! 
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      Luăm drumul pe malul drept al Loarei, spre Amboise. Ma-
lul înalt în stânga, Loara în dreapta, ne însoțesc. Trecem printr-
o lume a troglodiților, la propriu și fără vreo conotație peio-
rativă. În malul fluviului, înfipte spre adăpost cândva, acum să 
dea întunericul și răcoarea vinului, apar nenumăratele Cave, 
toate ademenindu-te cu oferta lor. Cramele, vestitele crame, s-
au împământenit să dea locuire vinurilor, acolo unde prin vea-
curi oamenii, numiții troglodiți își făcuseră culcușurile. Loara, 
năbădăioasă de multe ori - vorbeam de lipsa unei amenajări 
complexe de regularizare cu baraje! -  ieșea din curgerea ei și 
mai surpa malurile. Să nu se facă șpriț vinul cavelor, oamenii 
au construit un dig de apărare care protejează și drumurile de 
pe maluri în același timp. Pe un astfel de dig ne-am cocoțat să 
vedem ceea ce nu mai văzusem vreodată.  În fața noastră, de 
după dig, ne-a apărut un uriaș balon colorat cu mulți oameni în 
nacelă că aproape le distingeam chipurile. Ce să fie? Trage pe 
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dreapta! Escaladăm digul și în spatele lui pe o platformă în-
ierbată, până-n fluviu, mulțime de oameni. Unii umflau un 
balon culcat, asistați de o mulțime nerăbdătoare să se suie în 
coșul - nacelă. Altul umflat, ținut strașnic de niște ancore de 
frânghi, avea arzătoarele pornite să încălzească aerul introdus 
acolo de niște compresoare aflate într-o remorcă. Printr-o scară 
mobilă vreo zece persoane, înarmate cu binocluri , aparate de 
fotografiat, au populat coșul... navetei spațiale. Asistăm cu toa-
tă curiozitatea la ceea ce nu mai văzuserăm. Parcă eram niște 
vânători cu aparatul de fotografiat, să vânăm din zborul lui din 
ce în ce mai înalt, balonul care se făcea tot mai mic. Simultan 
urmăream pregătirea următorului. Un întreg ritual din care nu 
lipsea instruirea pasagerilor - turiști. De aici, am aflat de la un 
binevoitor, se îmbarcau cei ce doreau să vadă partea asta de 
Loara, împodobită cu atâtea castele, dispre cer. Ne dumirim. 
Plecăm spre primul pod peste Loara, pe care îl trecem având în 
față, cocoțat pe-o stâncă Castelul Amboise. Ne-am amintit in-
stantaneu de Ana de Bretania și de nefericitul ei soț Carol al 
VIII-lea care a lăsat-o văduvă prin 1498, să-i fie soață fratelui 
său, viitorul Ludovic al XII-lea. Am sosit prea repede. Castelul 
este deschis pentru vizită, începând cu ora 9.00. Numai bine! 
Cercetăm orășelul cochet și recuperăm dejunul amânat cu câte 
un croissant și o cafeluță, după ce vom fi parcat mașina. Stau 
de vorbă cu un cetățean în legătură cu ceea ce vedeam pe 
Loara. Îmi explică faptul că ambarcațiunile sunt pescărești și că 
totul se face sub drastica supraveghere a ecologiștilor care „au 
pus stăpânire pe fluviu!” E de bine? Încerc o iscodire... După 
interes, se poate răspunde oricum, mă lămurește delphian in-
terlocutorul de ocazie.  
      La 9.00 suntem cu biletele în mână, gata să cucerim Cas-
telul. Avem numerele de ordine 3,4,5,6. Primele numere le au 
două persoane care ne-au și îndrumat până aici. Intrăm. Ni se 
înmânează spre orientare niște pliante în limba română. Nu s-a 
întâmplat acest lucru și prin alte locuri. E clar! Suntem bine 
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primiți. Cred că au programat intrarea, la oră târzie, să se pună 
la punct cu vizita noastră, încerc o glumă față de companionii 
noștri. Oui! Dacă vor să aibă turiști, cât mai mulți, trebuie să 
vină în întâmpinarea tuturor. C`est vrai! Am observat acest lu-
cru peste tot, cu disconfortul, unul dureros, că prin alte părți de 
lume, cu care faci instinctiv comparația,  zâmbetul angajaților 
degajă un iz de varză acră și intenția de-a te lua la palme din 
orice motiv. Să o luăm pe îndelete! Doar avem instrucțiunile la 
îndemână. Începem să vizităm curtea interioară care oferă o 
belvedere asupra fluviului, orășelului rămas la... parter. 
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Cedrul libanez, planetariul, ceasul uriaș. În parc o statuie a lui 
Leonardo da Vinci (1452-1519) cu care nu ratez o fotografie. O 
capelă din vecinătate, neapărat în stilul gotic, îi păstrează mor-
mântul. Mergem să-i aducem omagiul nostru și o floare. Îi vom 
fi întâlnit scara dublă lăsată, și spre pomenirea sa, pe la Cas-
telul Chambord. 
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Amboise, Loara și Leonardo da Vinci ne-au găzduit  clipele 
trecerii noastre 
 
       Este impresionant să-l regăsești în interesul oamenilor un-
de nu te aștepți. Ce înghesuială am cunoscut la Luvru, prin 
2009, când nu te puteai apropia de Mona Lisa din cauza mul-
țimii venită de pe toată planeta, să-o ducă acasă într-o poză 
luată de pe original. M-am gândit la aceste lucruri în vecină-
tatea criptei sale, recunoscându-l din breasla noastră de demult: 
un inginer, arhitect, pictor remarcabil al tuturor vremurilor. 
Veșnicie ușoară, Leonardo! 
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Castelul Amboise, numit castel regal își leagă notorietatea de 
cei ce i-au dat parte din chip:  Carol al VIII-lea, Ana de Breta-
nia. Apoi Ludovic la XII-lea și Francisc I au stat pe tronul 
Franței între 1514-1547 și au acordat atenția cuvenită unei re-
ședințe regale. Lui Francisc I îi datorăm prezența lui Leonardo 
la Amboise. Într-o campanie militară în Italia îl întâlnește pe 
Marele Maestru, Leonardo și fiind un adevărat protector al 
artelor îi propune să-i fie consilier în schimbul multor privile-
gii. Cum să refuzi o ofertă atât de generoasă? Respecul unui 
mare rege care oferea 800 de coroane de aur pe an, și alte pri-
vilegii? Acestui artist - inginer, îngropat în Capela Sfântul Hu-
bert a castelului se datorează atracția acestui loc special. La 
Amboise, Leonardo da Vinci sosește în 1516, la 64 de ani, a-
vând privilegiul de la rege ca acest loc să-i fie și de îngroparea- 
care se va fi întâmplat, după trei ani, în 1519. Vizităm castelul 
cu toate sălile lui cu destinații precise: locuință, cameră de gar-
dă, sala gărzii nobile, sala de consiliu, sala toboșarilor. Obiecte 
de artă, tablouri, mobilier, covoare, tapițerie, armuri, arme, de-
corație interioară, arhitectonica, toate sunt puse-n valoare să 
transmită mesajul unei vremi care promova, peste goticul flam-
boiant, spiritul înnoitor al Renașterii italiene. Mai dăm o tură 
prin curte pe la niște ortensii albe imense, pe la cedru și pentru 
o despărțire, în bună cuviință, mai trecem pe la Leonardo din 
parc, luându-i chipul din statuie. Ceasul ne zorește ... că până la 
Paris mult mai este și încă nu am trecut pe la Chambord. 
 
 

 
Chambord, Orleans, să fie mai pe 

îndelete ... Paris 
 
       Am părăsit Amboise-ul, după o vizită blitz de doar două 
ore, dar cu materiale numai bune pentru temele de acasă. Niște  
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nori ne amenință de sus. Nădăjduim să ne strecurăm pe sub du-
șul care pare iminent. Ajungem repede la noua destinație a pro-
gramului și găsim greu un loc apropiat de parcare. Lume multă, 
aidoma noua, caută Castelul Chambord. Chiar și o ploaie cer-
nită molcom i-a udat silueta care erupe în peisajul larg al 
domeniului atașat castelului. Față de vizita de cu cinci ani în 
urmă observăm  că schelele pentru renovările cerute de vreme 
au fost mutate, cu același scop, în altă parte. Chipul spălat de 
ploaie și de cei care au intervenit restaurator este impresionant. 
Masivitatea inspiră forța unui rege care a impus-o, iar decorația 
etalând  blazonul și stilul vremii, are purtător, către cele și cei 
ce vor urma, castelul însuși. 
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      Sus pe turnul central, la bună vedere de la distanță, înflo-
rește crinul. Asediem castelul într-un șuvoi de oameni cu um-
brele. Intrăm pe poarta principală și apoi închidem umbrelele, 
inutile sub acoperișurile castelului. Aici traseele de vizită sunt 
clar marcate, ba sunt și ghizi disponibili. Nu ținem pasul cu ei 
pentru că interesul mai mare pentru ceva anume ne lasă prea în 
urmă ori o luăm prea în față. Istoria castelului o știam și o 
luasem și la... pachet într-un pliant în limba franceză. Fiind la a 
doua vizită am condus pe noii veniți, copiii noștri, spre lucruri 
care vorbeau și de români. O expoziție găzduită pentru niște 
artiști contemporani, coborâți tematic în istoria veche, părea un 
experiment interesant care merita descifrat în intenție. Ne-am 
arătat interesul, pipăind-o cu privirea , să putem aprecia și pe 
artiștii de acasă în expresia și temele alese de ei. Apoi o ex-
poziție cinegetică cu multe trofee de coarne de cerb carpatin 
ne-a reținut mai mult atenția. Eram prin încornorarea unor cerbi 
prin încoronatul Castel regal, în care Da Vinci proiectase o 
scară în care cele două sensuri - urcare, coborâre! - să nu se 
ofere privirii. Am vizitat și caleștile regale să vedem saltul în 
timp până la automobilele de azi care au ascuns caii sub capote. 
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Niște fete zglobii prin preajmă aveau o veselie românească și 
păreau neinteresate de istorie, artă, ci mai mult de altfel de 
vânătoare, căutând galeș cu priviri adânci, cavalerii singuratici. 
Le-am ispitit de sănătate și asupra căutărilor lor prin castel. S-
au arătat plăcut surprinse că le-am vorbit direct pe limba ma-
melor lor și mi-au răspuns edificator. „Facem turism în căutare 
de lucru”! Le-am urat să aibă noroc la vânat precum feciorul de 
împărat care a umplut de coarne expoziția cinegetică, inclusiv 
cu trofee românești! Mi-au mulțumit, privindu-mă întrebător. 
Le-am sugerat să vadă și ele expoziția să nu mă creadă abscons 
în vreun afront licențios, Doamne ferește!  
      Am trecut pe aici pe unde nici Francisc I  nu trecea prea 
des, zice-se că din cauza campaniilor militare împotriva atâtor 
potrivnici. S-a războit cu celebrul Carol Quintul, împărat al 
Sfântului Imperiu și tatăl, nu mai puțin celebrului, Filip al II-
lea al Spaniei. Toată viața într-un răzbel pentru măreția rega-
tului său cu castele, între care cel de aici trebuia să arate și el 
mândria și forța. Oricum, gândim acum cu legitimă superio-
ritate,  regii acelei vremi mergeau călare, sau cu caleașca și nu 
vor fi gândit (chiar dacă un Leonardo făcea planuri de-a zbura-
re cu vehicule aeriene, luând păsările drept model!), că noi vom 
fi aerieni în baloane, avioane, ori că mersul cu motoare va da 
viteză mare istoriei și schimbarea rapidă a macazurilor și ho-
tarelor, între cei puternici.  Ridicăm asaltul luând pradă impre-
sii noi, mulțime de poze. Industria turistică, din preajma unui 
punct de atracție, precum Castelul acesta, este en vogue. Ne 
face cu ochiul o biscuitărie. Intrăm. O persoană, cu o tavă plină 
cu tot felul de... să le zicem biscuiți! ne ia în primire de la in-
trare. Serviți! Este gratis, și de vă place vreun anume produs 
puteți cumpăra! Cum să reziști să nu-i guști? Apoi, din bun 
simț, ca un gest civilizat de răspuns, să nu cumperi ceva, fie el 
și un simbolic pui al târgului?! Am cumpărat și noi și i-am pă-
strat până la întoarcere în țară, lăudându-i tuturor cunoscuților. 
Ieșim din parcare cu greutate. Chiar dacă ploaia din cer înce-
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tase, aici parcă un potop umpuse parcarea cu mașini, autocare. 
Un râu de oameni ducea la castel, altul revenea, cu oprire pe la 
cele de pus stomacul la treabă. Ne facem loc prin șuvoiul de 
mașini și părăsim această tabără a celor ce încă asaltau caste- 
lul, ori luau prânzul mare prin apropiere. Găsim, grație GPS-
ului, ca un însoțitor indispensabil cu harta băgată bine în capul 
său, drumul Parisului, care trece obligatoriu prin Orleans, ur-
mând până acolo cursul Loarei. Ne-am propus să ținem drumul 
fără vreo oprire majoră, către Paris. Prânzul ni l-am organizat 
într-o mini parcare, amenajată cu utilități pentru cele fiziolo-
gice, chiar dacă eram, nu pe vreo autostradă, ci pe un drum na-
țional. Am devorat cu folos sandviciurile pregătite din vreme, 
ne-am băut cafeaua din termos, sucurile din portbagaj și repede 
înainte, că ne așteaptă Orleans-ul. 
     Orleans ne-a amintit de fecioara lui, Jeanne d`Arc, pe care o 
întâlnisem într-o statuie ecvestră în fața Catedralei din Reims, 
ca ofrandă a eliberării acestuia din mâna englezilor, în războiul 
de o sută de ani. Apoi din acest Orleans vor fi fost mulți nobili 
puternici ai Franței, între care  Ludovic de Orleans, cel amintit 
de noi ca Ludovic al XII-lea, însoțit cu văduva Ana de Breta-
nia, din legătura cărora se va naște Claude, să-i fie soție și le-
gitimare la tron lui Francisc I, despre care am adus deja vorba, 
care se revendica de la Valois-Angouleme  (pe linia asta vor 
veni în istorie Henri II și III și Carol al IX-lea!). Trecem ca 
vântul, dar cu gândul la el și la o posibilă revenire specială să-l 
pipăim pe îndelete, să ajungem în timp util la Paris să găsim 
hotelul la care am făcut rezervarea. Exista temerea că vom avea 
mult de căutat și de aici graba noastră. Îngerul păzitor de dru-
muri bine marcate pe hartă și-n cutia bine vorbitoare în limba 
de programare ne-a dus fără șovăire la noua noastră reședință 
pariziană. Apoi cele ce-au urmat țin de devoalările misterelor 
Parisului... 
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Cu metroul pe sub Paris și cu  vasul de 
croazieră pe Sena, de deasupra 

 
      Iată-ne, în după amiaza întârziată, în fața hotelului la care 
am făcut rezervarea! Este sâmbătă 12 iulie 2014. Strada din 
fața recepției are într-un șir de mașini, care pare interminabil, o 
singură discontinuitate cât să încapă mașina noastră. Parcăm în 
parcarea-neparcare a străzii. Fiind sărbătoare (zi liberă!), mâine 
duminică, poimâine ziua națională - de asemenea sărbătoare!, 
avem liber la staționare pe stradă, până pe 15.07, dimineața și 
fără plată. Am sosit sub auspicii favorabile. Plata la recepție, 
fiind cu aconto-ul prealabil al rezevării, a fost instantanee, cum 
a fost și luarea în posesie a camerelor. Hotelul este chiar în 
gura stației de metrou Port de Bagnolette. Facem un duș și ne 
punem hainele de oraș. Hai să ne împrietenim cu orașul lumi-
nilor! Să ne apuce seara și să-i vedem luminile și în înserare! 
Știam mai demult că un ghid cu metroul Parisului poate fi ca 
un GPS în care mintea noastră citește ea harta și decide mersul 
picioarelor  și al metroului, în direcția necesară. 
 

                
        Am început cercetarea... dinspre rădăcinile Parisului, 
cu atâtea mistere 
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        Ne coborâm în stația de metrou, procurăm ghidul și ale-
gem mersul de recunoaștere către centru. Linia 3, Galliani, 
marcată cu verde și pe ghid și-n marcajele din stații, ne poate 
duce într-acolo.  Ne îmbarcăm și ne familiarizăm cu mersul 
prin subteran, încercând memorarea stațiilor pentru drumul de 
întoarcere să nu fim nevoiți să cântăm revenirea la hotel numai 
după partitura - ghid. Marcajele stațiilor sunt foarte lămuri-
toare. Punctele de intersecție ale linilor de metrou și localizarea 
supraterană a obiectivelor importante este fără cusur. Coborâm 
la stația Opera. O bandă rulantă ne scutește urcușul. Opera Gar-
nnier este în toată splendoarea auririi ei în ochii noștri. Lume 
multă nici nu o observă, fiind cu gândul ei la cine știe ce. Noi și 
alți câțiva, neapărat turiști, după limba conversației lor, facem 
poze. Nu ne-am propus să-i vedem superbul interior, acum 
fiind doar în recunoaștere.  O pornim pe jos spre Place Vendo-
me. Ne obișnuim mersul cu străzile, privirile cu arhitectonica, 
auzul cu freamătul vesel al unei zile de repaus, dintr-un sfârșit 
de săptămână prelungit cu un... fete nationale. Mergem relativ 
la întâmplare , cu fixație doar asupra gurilor de metrou de unde 
orientarea noastră intră în coerență. Înregistrăm însă locurile pe 
unde trecem într-o memorie necesară zilelor ce vor urma. Se 
ivește rue Rivoli, iată și palatul ca o potcoavă 
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Parisul se pregătește de ziua națională/14 iule 2014, amin-
tind și de centenarul marelui război mondial (1914-1918) cu 
tratatele de pace dintre beligeranți încheiate prin preajmă. 
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care găzduiește muzeul Luvru. O primă redută atinsă și traseul 
spre el bine marcat îl vom folosi, din plin, mâine. Vedem și 
piramida, adăugată nu demult, pe unde vom intra... Trecem pe 
sub Arc, pe lângă o roată imensă, Carusel, în spusa locului. 
Trecem prin celebrele grădini Tuilleries. Ajungem în Place de 
Concorde cea cu Obeliscul egiptean în care poposisem cu cinci 
ani în urmă cu autocarul ce ne transportase. Locurile le recu-
noșteam foarte ușor acum, dar atunci aveam ghid și propriul 
mijloc de transport, acum totul se baza pe metrou și harta ce o 
făceam la suprafață cu ajutorul memoriei și unui anume simț de 
orientare care își lua repere lucruri cunoscute de lumea din 
preajmă a Parisului, pe care în caz de nevoie o puteam ches-
tiona spre ieșirea dintr-un labirint. Champs Elysee se deschide 
în fața ochilor până departe spre Arcul de triumf și cu oarece 
acuitate vizuală spre fereastra cea nouă din cartierul La De-
fence. Da, un al doilea obiectiv al recunoașterii l-am atins: poi-
mâine, de ziua cea mare a Franței, la centenarul marelui război 
(1914), trebuie să fim pe această cale a eroilor Franței eterne! 
Să vedem cu ochii noștri cum sunt cinstiți eroii patriei într-o zi 
de 14 iulie, amintind în treacăt și de căderea Bastiliei (1789). 
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Să ne amintim cum s-a schimbat viziunea lumii asupra formei 
de guvernare, făcând din spiritul francez unul republican prin 
excelență și de-o laicitate în măsură să dea consistență  „drep-
turilor omului”, dincolo de lozincile fără acoperire ale vorbelor 
goale. Pașii caută cheiul Senei. Până la îmbarcarea pe vasul de 
croazieră La Mouchette mai este un răgaz de cca. 25 de minute. 
Intrăm într-un bistrou cu de-ale gurii și cinăm în răgazul rămas, 
fiecare după gust. Acum și șoferul nostru, eliberat până marți 
de volan, are dreptul la vin, bere, după plăcere. Croaziera pe 
Sena, cu ani în urmă o făcusem în plină zi. Acum era altceva, 
în faptul serii, ziua se îngâna cu noaptea și Parisul își arbora 
luminile de sărbătoare, iar noi eram martori privilegiați. 
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       Ne îmbarcăm pentru croazieră. Alegem niște locuri, ime-
diat spre marginea ambarcațiunii, să nu fim îpiedicați în vână-
toarea noastră de imagini. Freamătul nostru, cu al Senei care 
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clipocește, aerul tăiat în contracurent și el, ziua în ciocnire cu 
noaptea, dau scânteierea din preajmă. Turnul Eiffel se aprinde, 
deodată! Este în culorile tricolorului Franței, altceva decât data 
trecută când părea o lumânare ce urcă în cer, ca din ceară  de 
aur. Luminile dinspre maluri dau scânteierea apei, ce pare de 
aur și ea. Clădirile, podurile, insulele, vorbind de cei mai vechi 
locuitori: Parisii, adăpostind catedrala Notre Dame și statuia  
ecvestră a părintelui Franței: Charlemagne, trec pe lângă noi 
tăcute, cu chipurile puse pe gânduri de noaptea care se așterne, 
apropiind ziua cea mare a țării. 
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Felinarele ne obligă să plecăm steagul și să grăbim înnop-
tarea să nu ne prindă altă zi … 
 
        Legănați de ape, mângâiați de boarea înnoptării, cu o re-
coltă de neuitat a vânătoarei de imagini, ne redăm pașilor în că-
utarea unei stații de metrou. Este ora 23.00 și noi mărșăluim 
spre gura de metrou semnalizată luminos. Din Champs Elysee, 
stația Clemanceau, luăm linia 13, spre Saint Denis, până la la 
Saint Lazaire, unde întâlnim linia 3, verde- Galliani și de aici la 
gura noastră de metrou de la Porte de Bagnolette, a fost un 
drum subteran care nu depindea de luminile supraterane. So-
sim la hotel cu exact 15 minute, înainte de duminică. Azi, a-
flăm la știri: Brazilia a pierdut finala mică  a CM , 2014, de fot-
bal, organizat pe teren propriu! - , cu Olanda și a sporit volu-
mul de ape al Amazonului.  A fost o zi aglomerată, cu multe 
văzute și foarte interesantă. Ne dăm culcării să visăm frumos . 
Trebuie să ne punem la încărcat bateriile  zilei de mâine, zi 
dedicată muzeului Luvru... și altor chemări plănuite.  Bonne 

nuit! 

                         



124 
 

 
    Sub piramida Luvrului în căutarea comorilor lăsate oa-
menilor, de oameni, să se bucure! 
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   Rămâi... tablou în fața geniului pictorilor care se va fi lă-
sat expus pe aici 
 

 
    Prin istoria veche, mitologie și îndemânările omenești, 
redescoperite de arheologie și cercetarea specialiștilor, cu 
aplecare spre cunoaștere. 
 
   



126 
 

   
    Toate rasele, vârstele modele și gusturile își dau întâlni-
re pe aici 
 

         
   Victoria de la Samothrace ne încununează și nouă o cău-
tare specială 
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 Cucuteni (?), asiro-babiloneni și noi, într-un amestec al 
limbilor moderne 
 

        
        Dragostea de copiii mici, nu se trădează nici aici! 
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                              Asaltul la Mona Lisa 
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       Cu atâta splendoare ți se taie pofta de-a… mâncare 
 
 

 
Prin istorie cu damele noastre și ...Notre 

Dame a Parisului 
 
      Am adormit repede. Somn de bebeluși cu vise exteriorizate 
în niște fețe zâmbitoare. Oboseala de ieri a meritat. Cred că 
retrăiam o bucurie și rememoram clipele de foarte curând tră-
ite. Ne trezim la semnalul demult programat. Avem multe de 
văzut. Dar afară plouă să spele bine pe ochi Parisul pentru ziua 
de mâine. Ne reorientăm programul. Vom sta de ploaie la Lu-
vru. Dejunul franțuzesc, în nota de plată a hotelului, s-a con-
sumat repede. Sub pământ nu plouă, așa că luăm metroul pe 
traseul adulmecat de ieri. În conturul foarte larg al piramidei de  



130 
 

intrare la muzeu este o coadă foarte lungă cu umbrelele de toate 
mărimile și culorile. Noi patru persoane, doar eram cu damele 
noastre, aveam două umbrele mici, cu streașini neîcăpătoare. 
Comerțul care se adaptează vremii a intuit situația. Un magre-
bian, sub un portal, avea umbrele și chemarea lui se auzea de 
departe. Am cumpărat două pe criteriul major, în alegerea lor, 
că pe ele scria Paris. Stând la coadă, ca toți întârziații la muzeul 
asaltat dis-de-dimineață, credem că înainte de-a intra în istoria 
lumii, tezaurizată muzeistic, este necesar să reamintim, cum am 
aflat-o din Larousse, istoria acestui oraș. 
     Cităm! De fapt povestim, cu vorbele noastre, dintr-o tradu-
cere sumară. A fost odată o Luteție, ca o insulă (de fapt două, 
constatăm acum pentru vizita noastră, dacă punem și Saint 
Louis-ul!), ivită în mijlocul fluviului Sena. Aici locuiau și se 
apărau de dușmani, ca într-o cetate naturală-altfel de cetate!- , 
parisii. Ce?, castelele nu își făceau un contur cu șanț de apărare 
umplut cu apă? Ori venețienii nu s-au retras în mlaștină de frica 
longobarzilor? Acești parisi vor da peste vreme numele mare-
lui oraș. Dar până acolo vremea  își are o cronică lungă. Ca să 
nu fie prea liniștiți, și necivilizați (ar spune orice romanist!), 
peste ei au venit, cu legiunile lor, romanii și i-au cucerit prin 
anul 54 î.H. Au mutat centrul (de comandă, fiind noii stăpâni!) 
pe pantele Senei, numite, supralicitând geografia, anticipând 
creștinismul: muntele St. Genevieve (evident cu numele acesta 
mai târziu!). După patru secole, să nu se plictisească lumea, 
populațile germanice (chiar nu știm de ce „cartea” asta nu îi nu-
mește goți pe aceștia?) nu au fost de acord cu romanii și au 
spus: zuruc! (înapoi) pe insulă (nu ei au adus tehnologia bur-
gurilor în peisajul citadin?)! Îată-i pe goți pe L′Ile de la Cite. 
Ca să le fie ușor, acestei insule a cetății i-au zis: Paris, și i-au 
devenit nași (în calitatea asta urmașii lor vor fi venit cu plo-
coane des, prin vreme!). Un certificat de naștere al numelui 
vorbește de  un 360 d.H., aici vădindu-se faptul că Parisul pare 
un mic copil față de Damasc, Ierusalim, Roma și chiar față de 
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Drobeta, Potaisa, ori vreo davă dacică cu numele schimbat. 
Prin 451 hunii îi bat la porțile, care nu se deschid. Zice-se că 
hunii au fost respinși de Sfânta Genevieva (cea care a dat 
numele muntelui!), făptuind o adevărată minune, cum va repeta 
o minune și Maica Domnului, după 150 de ani , când apără 
Constantinopolul de asediatorii perși. Vin apoi alți germanici, 
francii (despre ei am mai vorbit pe la Reims!), care în 857, fac 
din Paris capitala lor. După Carol cel Mare, Charlemagne pen-
tru unii, Karl Der Gross pentru ceilalți - părinte al francezilor și 
germanilor, ba chiar și verilor italieni, cu papa prin eterna Ro-
ma, vine  gestul,  provocat de supărarea Normanzilor, care au 
pus focul Parisului, prin  886.  Capetienii, rezistă normanzilor, 
și întăresc statul continuator al francilor. Parisul se fortifică și 
se extinde teritorial. Poziția Parisului în câmpia Senei faci-
litează dezvoltarea comerțului pe fluviu. Încep să apară edificii 
reprezentative. Fiecare rege din dinastiile care au urmat Caro-
lingienilor (de la Carol cel Mare!), Capetieni, Valois, Bour-
boni, împărații Napoeon I și Napoleon al III-lea, dar și Repu-
blicile, care au fost vreo cinci la număr, au adăugat urmele tre-
cerii lor, pe chipul de azi al Parisului. Să spunem că Univer-
sitatea Sorbona apare în peisajul Parisului în 1257, iar palatul 
actualului edificiu al muzeului Luvru este început, de marele 
iubitor al Renașterii, Francisc I, în 1541,  iar Grădinile Tuilleri, 
din vecinătate,  au fost adăugate de Caterina de Medici, prin 
1564, într-o nostalgie după grădinile Toscanei ale Florenței, de-
mult atinsă de frumusețe și înnobilată de artiștii găzduiți de 
casa părinților săi. 
       Nu mai continuăm povestea... Afară plouă, dar noi am in-
trat deja sub cupola de sticlă a piramidei. Ne cumpărăm dreptul 
să retrăim,  într-o altfel de poveste, cea tezaurizată de impresio-
nantul muzeu, o zi plouată cu milenii în artefactele altfel vor-
bitoare. Părea ca o comoară desprinsă din poveștile cu o mie și 
una de nopți, din care nu știa nici Ali Baba ce să ia să ducă aca-
să. Sigur ai puterea alegerii, din cele multe, după cum, apriori, 
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ai în minte ceea ce ți s-a năzărit valoare, putere de semnificație, 
dovadă a unor judecăți ce își cer o altfel de susținere. Am văzut 
cu ochii mei!, poate fi o dovadă credibilă într-o demonstrație, 
precum ne vorbește scriptura despre Apostolul Toma. Misiunea 
ne este mult ușurată pentru că muzeul este o sursă de informare 
cu date, evenimente, fapte deja structurate, ordonate, clasi-
ficate, evaluate valoric, vorbind direct în limbaj propriu, ori 
descifrate în mesajul lor și dat mură-n gură în toate limbile 
pământului. Îndrumători de serviciu, oameni, ori dispozitive 
reci, îți stau la dispoziție: profesori de istorie, de istoria artei. 
Norocul nostru că plecasem cu istoria și cultura generală de 
acasă și mai eram și la a doua descindere pe aici (îmi amintesc 
și de iulie, 2009, când am luat de aici mii de fotografii, temă 
pentru acasă!). A fost o vizită de... os prin os într-o lăcomie 
pozitivă, ajutată de ploaia de afară și întreruptă de câte o ședere 
pe vreo canapea în vreo sală unde puteai privi, mulțimea de 
tablouri din fața ochilor. Despre cele din Luvru se poate scrie o 
bibliotecă. Ne vom mărgini la câteva secvențe, neuitând să 
îndemnăm, pe cei ce iubesc istoria și arta, să dea cu propriile 
priviri pe acolo. Spuneam undeva că ochii văd și apoi inima se 
înduioșează! Ne-au înduioșat multe! Unele recomandate, din 
toate părțile, erau supra asaltate, până la sufocare, de vizitatori. 
Încercăm un sens al cronologiei, așa cum ar recomanda istoria 
universală. Civilizații antice, în fluxul și refluxul marilor 
imperii, cu perioadelor de înflorire oglindite de arte. Artefacte, 
prin ele borne ale traiectoriei omenirii spre cuprinderea 
planetară de azi, se arată spre pipăitul privirii noastre. Codul lui 
Hamurabi, basoreliefuri asiriene, Venus din Milo, Buda, Con-
fucius, Victoria de la Samothrace își dau întâlnire într-o sim-
fonie ca un imn al umanității, căutându-și mântuirea prin fru-
mos. Apoi crezurile, manifestând  ritualic forma de raportare la 
cer au creat imnurile/acatiste noi, le-a ilustrat prin toate mijloa-
cele artei, sincrone cu evurile și dogmele îmbrățișate. Evul me-
diu creștin cu două brațe cardinale, islamismul, protestul - care 
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a opus fapta primordială, cuvântului dintâi, secularizarea eman-
cipării iluministe și asaltul modernității și câte altele nu își au 
povestea cea mare, cu atâtea file - poveste. Încă o dată vă in-
vităm să căutați povestea care vă atrage, cea care vă poate da 
răspuns unor întrebări. Aici, la Luvru, în orașul luminilor lumi-
narea este posibilă.  
    Punctul de atracție, datorat supramediatizării, rămâne pictura 
, deja amintitului arhitect, inginer, cercetător și pictor, Leonar-
do da Vinci: Mona Lisa. La vizita precedentă am privit-o de la 
mare distanță, peste o mare de capete cu mâinile ridicate să-i 
pozeze enigmaticul surâs. Acum, altă densitate ne-a permis 
apropierea la două brațe distanță. Cele povestite de alții ne-au 
ajutat s-o privim. De la această apropiere notăm, după tradu-
cerea panoului de prezentare: este obiectul expus cu nr.4189. 

Portret al Lisa Gherardini, soția lui Francesco del Giocondo. 
Tabloul este numit Monna Lisa, La Gioconda, sau La Joconde. 

Pictura este făcută pe lemn, la Florența între anii 1503-1506 și 
a fost achiziționată de Francisc I, în anul 1518. Ușor putem să 
ne imaginăm o filă de istorie: consilierul regelui Francisc I, Le-
onardo, aflat acum la Amboise (unde va muri în 1519), dăru-
iește/vinde tabloul care intră în patrimoniul... francez. În sala 
foarte aglomerată pe peretele opus, din lungul sălii am privit 
îndelung uriașa desfășurare în plan  a Nunții din Cana Galileii, 
pictată, după mai multă muncă, de același Leonardo da Vinci. 
Nu eram mulți privitorii, din cauza concurenței Giocondei. 
Atunci m-a fulgerat gândul că nu mulți mai cunosc scriptura cu 
minunea transubstanțierii, când în  cele șase vase de piatră,  apa 
pusă  până sus (cum spune povestea o colindă!), binecuvântată 
de Fiul Isus, la cererea Mariei - Maică a Domnului, se tran-
sformă în vin.  
      O socoteală rapidă m-a edificat asupra timpului necesar 
vizitării unui muzeu cu sute de mii de exponate (sculpturi, 
tablouri, porțelanuri, tapițerii, cristaluri, mobile, sticlărie, arme, 
monede, aranjamente diverse etc.). Câteva vieți! Așa că ne-am 
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consolat, de data aceasta, cu doar 6 ore de vizită, făcând apriori 
o selecție asupra celor ce eram avizați, cât de cât. Ne-am oprit 
mai mult asupra lui Rubens care dedica o sală întreagă istoriei 
Chaterinei de Medici. Acestei regine îi cunoșteam multe, din 
istoria romanțată a vieții sale, prin romanele tinereții noastre, 
grație lui Alexandre Dumas. Era un fel de omagiu și pentru 
Tuileriile de afară, unde ne vom fi tras sufletul la un moment 
de altă preumblare. Ne-am amintit   și de răcoarea fântânii din 
Parc de Luxembourg, construită  pe la începutul  secolului al 
XVII-lea, de o altă femeie cu origine florentină: Maria de Me-
dici. Mai relatăm impresia deosebită lăsată de o marmură, in-
vocând o anume zburare-ar fi spus Brâncuși!- la o margine de 
mare: Victoria de la Samothrace. Mi-au trecut atunci multe prin 
cap și cu gândul la Statuia Libertății, dată de Franța în dar A-
mericii, dominantă la o margine de ocean, cu o făclie, să fie de 
călăuză celor pe nemărginire de ape și doar cu stele călău-
zitoare. Apoi „Încoronarea lui Napoleon” cu un papă umilit 
lângă, va fi vorbit în limbajul arei plastice de uzurparea unui 
zeu și urcarea pe piedestalul laicității a unui alt ev.  Au mai fost 
multe lucruri rămase în memoria afectivă, dar nu vrem să ieșim 
din pasul unui jurnal cu un anume tact al zilelor. 
 

          
        Carol cel Mare/Charles le Grand la Notre Dame 
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Multă lume caută apropierea „Maicii”, din Luteția/ insula 
Senei pe care s-a fondat Parisul 
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Alții privesc din turnul de fier Trocadero, Sena și o pano-
ramă generoasă a Parisului 
 

       
       Prin grădina Parisului a... lui Luxembourg, a Senatului 
francez și cu alte provocări 
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 Vedere și spre Domul Invalizilor și a Câmpului lui Marte 
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      Părăsim pavilionul cu arta arabă și muzeul. Afară plouă. 
Mergem sub umbrelele vechi și noi să mâncăm ceva. Ne oprim 
în Cartierul Latin și o facem pe îndelete.  
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 Republica Franceză se pregătește de sărbătoarea ei națio-
nală 
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    Prin grădina Senatului, pe lângă ea la o expoziție cente-
nară și... altădată, la Pantheon! 
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   Pe Eugen Ionesc(o)u l-am găsit în „altarul” său parizian, 
vorbit până la absurd, de actorii iscusiți și… ascultați, ca la 
o liturghie specială, de toți oamenii și rinocerii moderni. El-
vira Popescu juca încă prin memoria parizienilor, pe altă 
scenă, iar Enescu concerta Poema Română… îngerilor. 
Cioran încă se întreba de ce Dumnezeu dacă există,  este a-
tât de absent din scena atâtor adoratori români. Îi întreba 
și pe cei de acasă, în căutarea vindecării de scepticism. Vor-
bim aici ca să arătăm și un Pantheon românesc, așa de ri-
sipit pe coclaurii lumii, sub pendularea urcușurilor și a că-
derilor inerente.  
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 Neica Costache Brâncuși nu mai era prin atelierul adus în 
Centrul Pompidou. Plecase să se odihnească puțin prin 
Montparnasse. Vom fi vorbit cu toți și toate cele, purtători 
de cuvânt ai duhului său respirat de materia remodelată și 
cu toate sculele, încă așteptându-l… 
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Cu memoria gândului și sugestia foto am mai adus pe acasă 
din…„copiii” meșterului 
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Pe la Versailles am trecut preț de-o oglindire și de un salut 
… Trianonului. 
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     După masă se despart niște cărări. Copiii se încumetă să 
urce Turnul Eiffel, la care noi renunțăm fiincă l-am cucerit altă 
dată și îl luasem și la pachet cu multe fotografii. Facem cum-
părături, pentru masa comună de seară, luăm metroul și mer-
gem la hotel. Dușuri reconfortante și pregătire pentru marea 
finală.  Campionatul Mondial, Brazilia, 2014 își desemnează 
campioana. Iată și motivul refuzului bisului pe turnul de fier, 
simbol al Parisului. Zeul fotbal a adus supusul în fața televi-
zorului. Până la meci, pe un canal TV, Karajan dirija, iar o or-
chestră revărsa Pastorala lui Beethoven. M-am gândit atunci la 
George Enescu al nostru, cu eternitatea la Pere la Chaise, nu 
departe de hotelul nostru. Meciul, cum am anticipat, a fost câș-
tigat după prelungiri de Germania, în dauna Argentinei, cu 1-0! 
Ciocnim un pahar de vin pentru învingători și cu copiii noștri 
câștigători și ei, realmente coborâți din cer, după  escaladarea 
în plină înserare a Turnului Eiffel. Povești, impresii, că doar 
fiecare a văzut în felul său ziua care se pregătea de culcare. 
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O zi de sărbătoare și un centenar istoric 
 
      A căzut somnul peste noi. Eram deja în 14 iulie. Ceva ne-a 
amintit că într-o zi de 14, prin 1789, a căzut și Bastilia, temuta 
închisoare a monarhiei franceze. Că atunci în istorie s-a de-
clanșat o mare revoluție care a schimbat modul de-a gândi al 
lumii. Aleasă zi a națiunii franceze, în amintirea unui jour de 

gloire, care fusese marcată bine în calendar, azi Franța cobora 
din nou în stradă să-și arate bucuria, forța și respectul țărilor 
lumii. Evenimentul mai aducea în actualitate împlinirea cente-
narului de la începutul primului război mondial, în 1914. În re-
cunoașterea noastră a primei zile vom fi observat pregătirile. Pe 
calea eroilor lor - numita Champs Elysee, erau arborate drape-
lele tricolore, iar în vecinătatea Place de Concorde se ridica o 
tribună specială pentru oficialități.  
      A căzut somnul peste noi, unul cu atenție la ziua următoare 
și de aceea telefonul... deșteptător  a fost pus mai aproape de 
ureche. Sună. Program milităresc să nu întârziem la parada săr-
bătorii. S-a făcut de ora 8.00. Repede la metrou. Trenurile sub-
terane sunt toate ticsite, urmând direcția spre centrul Parisului. 
Vrem să oprim cât mai aproape de stația cu tribuna. Nu este 
chip. Suntem anunțați că trenul nu poate opri în stație din cauza 
aglomerării umane a stației și a gurii de ieșire. La stația urmă-
toare lucrurile se repetă. Coborâm aproape de Place de L`Etoi-
le, adică în vecinătatea Arcului de triumf. 
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     Afară un fluviu de oameni care venea de pe toate razele ste-

lei se scurgea și se compacta de-a lungul traseului ce urma să 
se întâmple parada. Toate străzile din vecinătatea Arcului erau 
ticsite cu formațiunile care urmau să intre, la comanda „regi-
zorului”, în paradă. Cred că am avut noroc. Știm deja cum iz-
vorește defilarea ce se va derula sub ochii noștri. Ne strecurăm 
pe trotuarul care mărginește calea-scenă, cât mai aproape de-o 
intersecție generoasă în a ne permite o breșă prin zidul viu de 
oameni construit acolo cu mult înainte. Un loc mai înalt din 
care puteam privi o câtime de scenă. Auzul era însă cu noi și 
alături de vreun milion de oameni (nu după estimările noas-
tre!). Spre cer puteam privi ușor. Chiar ni s-a arătat  tricolorul, 
albastru - alb - roșu!, desfășurat de fumul colorat al unei esca-
drile. Apoi ne-au survolat formațiunile diverselor aparate de 
zbor. Ce se întâmpla pe calea cea mare și împodobită a para-
dei? Vom fi revăzut,  pe îndelete și cu comentariile avizate într-
o reluare, pe înserat! Televiziuniile vor fi transmis, pentru în-
treg mapamondul, evenimentul. Aici, participanți fiind, trăiam  
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zumzetul mulțimii cu stegulețe, cu copiii purtați pe umeri să 
vadă militarii tuturor armelor, blindatele, rachetele și câte altele 
într-o mărșăluire pe muzică de fanfară. Am avut mândria să 
văd și un detașament românesc, între mulții invitați prieteni 
și/sau aliați ai Franței. Cât au defilat militarii și tehnicile lor  
am stat locului, ochi și urechi. Când au terminat ei, am început 
noi să defilăm prin Parisul în sărbătoare. Furnicarul de oameni 
se risipește în toate direcțiile. Noi ne îndreptăm într-un șuvoi 
de oameni către cheiul Senei, un bun reper pe harta noastră. 
Mergem să-l salutăm pe Carol cel Mare de pe calul său de 
bronz, legat lângă Catedrala Notre Dame. Ca noi sunt mulți al-
ții. Intrăm, tot în șuvoi, în catedrală. Îi dăm ocol să o constatăm 
fotogenică. Fiind edificați de la Reims, într-ale catedralelor go-
tice, nu insistăm. Suntem mulțumiți că am bifat un obiectiv din 
program. Trecem Sena  peste  Podul St. Michel... Să nu credem 
că noi, mișeii, nu avem în acest arhanghel un înger păzitor?  Pe 
pod, având în fundal catedrala, mai punem de niște fotografii . 
Peste pod, același sfânt are și o fântână. Loc reprezentativ și 
foarte circulat. Un actor văruit în alb, stă nemișcat într-un  pi-
cior, statuie. Ne pozăm  cu el și încercăm să ne explicăm statica 
lui într-o poziție incomodă. Ingineri fiind, intuim o axă de re-
zistență, bine mascată de pantalon, care-i conține și centrul  
greutatății pe care i-o preia. Ceea ce este exercițiu și antre-
nament este starea încremenită a fețeii căreia cu greutate îi poți 
observa ființarea. Îl ispitim cu o felicitare asupra talentului. Ne 
surâde ușor, apreciindu-ne spiritul de observație. Luăm prânzul 
tot în Cartierul Latin, latini fiind, dar într-un restaurant libanez 
cu ceea ce pofteam și cu niște chelneri tineri și amabili. Trecem 
prin fața Sorbonei, căreia îi vom fi citit certificatul de naștere în 
alt loc, și vrem să ne odihnim picioarele în Grădinile Luxe-
mbourg. Pe gardul de fier care mărginește superbul parc este 
amenajată o expoziție dedicată primului război mondial, cu 
ocazia centenarului. O trecem amănunțit în revistă-poate fi un 
model de replicat și la noi cu vreo anumită ocazie tematică.  Și 
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în... parc fanfara cânta! Am intrat pe porțile grădinii. Aici era 
în plină desfășurare un concert, cu publicul ad-hoc, în care își 
dăduseră întâlnire foarte multe formații de fanfară, grupuri vo-
cale cu un repertoriu clasic, selectat din lucrările de maximă 
popularitate ale lumii întregi. Loc la umbră, găsit cu norocul 
celor sosiți la timp. Odihnă activă, concert, în parcul unei sieste 
de mai multe ori prielnice. Se face după amiază cu umbre 
prelungi anunțând înserarea.  Concertul este o amintire, iar noi 
luaserăm demult la cercetat grădinile care sunt în grija Sena-
tului francez, moștenitorul lor. Trecusem pe la Maria de Medi-
cii, care a dat și ea în dar o... fântână. Apoi generațiile se sepa-
ră, din nou. Noi, cei cu atributul părinților, facem cumpărături 
și mergem spre hotel să recuperăm vizual parada, să ne recu-
perăm fizic că multe mai avem de jucat pe scena vacanței 
noastre călătoare. Copiii, mai războinici, aleg să meargă pe 
Câmpurile lui Marte, întinse la picioarele dinspre Arsenal și 
Domul Invalizilor, ale Turnului Eiffel. Acolo și-au dat întâl-
nire, cu alt milion de parizieni veniți la picnicuri și în aștep-
tarea spectacolului de artificii, care va fi fost cu adevărat un 
grandios spectacol de sunet și lumină - după cum l-am văzut și 
noi, în direct, la televiziunea franceză.  Pregătim la hotel ban-
chetul să nu treacă această zi deosebită fără un eveniment adă-
ugat și de noi, modești musafiri prin țara asta, soră întru lati-
nitate cu a noastră. Vive La France! Până se întorc  oștenii noș-
trii, de pe câmpul de bătălie al serbării, urmărim un concert, în 
direct, pe France Deux. Repertoriu clasic internațional, în inter-
pretarea orchestrei Radio-Televiziunii franceze, ca un omagiu 
cultural adus acestei zile care și-a propus marcarea unor eveni-
mente istorice semnificative, dar și anuala zi a Franței, acum 
chiar gazda noastră. În așteptarea care se prelungește recuperez 
impresiile în notes. La ora 24.00, în acordurile Marseillezei se 
încheie mărețul spectacol al artificiilor, pe cerul Parisului, țâș-
nire ca dintr-un vulcan multicolor deasupra simbolicului turn. 
Cu ultimul metrou ne sosesc copiii. Deschidem banchetul, 
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ciocnim șampania și grăbim poveștile pentru prinosul altor zile. 
Mâine plecăm din parcarea - neparcare, înainte de-a prevala ne-
parcarea! 
 
 
 

Ca fulgerul, spre Răsărit, salutăm Alianz 
Arena. Aux revoirs France! 

 
      Cine se scoală de dimineață... către seară este la Salzburg! 
Da, am fost harnici cu sculatul, cu igiena matinală, împache-
tatul, dejunul și îmbarcarea de drum lung. Când  fu  cu plecarea 
- că doar olteni ne recomandăm! -,  constatăm că pe străduță nu 
se afla decât mașina noastră. Ei, da! Hărnicia unora funcțio-
nează după alt fus orar. Reparăm nesincronizarea cu Apusul, 
luând drumul spre Răsăritul îndepărtat, de unde pornisem. Ple-
căm la ora 8.00. Chiar atunci se dădea ora exactă, evident a 
Parisului, din ziua de 15 iulie 2014. Pregătim GPS-ul pentru 
Strasbourg - Karlshrue - Munchen - Salzburg, pe un traseu de 
mare viteză, adică unul care să bage-n seamă autostrăzile. Un 
calcul rapid ne spune că vom parcurge cca. 1000 de km. Nu ne 
jucăm cu mărunțișuri. Șoferul a cam huzurit multe zile și ne-a 
lăsat pe picioarele noastre, ori ale metroului. Acum are și el 
poftă de șofat pe autostrăzi, în compania noastră, a muzicii de 
la bord și a intempestivului GPS, când avea și el ceva de zis, la 
vreo schimbare de autostradă. Ieșirea din Paris este înceată, cu 
traficul unei vieți care reîncepuse travail-ul. Ieșiți la drumul 
larg, dedați vitezei, înconjurătorul de dincolo de parapeți, de 
barierele de protecție  sonică, a celor de protecția animalelor, 
devine comun. Localitățile sunt ocolite pe centurile rapide. 
Vrem să nu amestecăm imaginile proaspete ale retinei, care 
fixaseră de curând Parisul, cu altceva. Oprim înainte de Stras-
bourg să facem plinul la o stație de benzină și imediat într-o 
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parcare a autostrăzii înspre orașul Karlshrue, însă înainte de-a 
trece Rinul, să ne facem plinul, și nouă, la un restaurant de 
tranzit, cu de toate, inclusiv cele pentru necesitățile firești. 
Strasbourgul l-am lăsat parlamentarilor europeni, puși pe 
treburi de ei știute. Îl colindasem, îl și dormirăm  două noapți,  
la venire și prin 2009. Acum, o bună parte și din parlamentarii 
noștri, îi dorm, și își dorm  zilele!  Îl mai colindasem  deci, de 
încă de vreo două ori, odată când... se făcuse chiar de cântec - 
lucru amintit în alt loc! Dar un lucru tot trebuie să amintesc în 
legătură cu acest oraș al Alsaciei franceze și cu spirit germanic 
evident, din respect pentru inventatorul tiparului. Într-o piață 
centrală a orașului, nu departe de Catedrala Gotică, doar cu un 
turn terminat, este pus Guttenberg, să ne amintească despre 
revoluționarea scrierii. Cu el vom fi stat la taifas și la o poză și 
prin amintitul 2009, aducându-i neamțului vești din Mainz-ul 
lui natal. 
      Trecem Rinul peste barajul unei hidrocentrale franco-ger-
mane, fluviul fiind un hotar natural, o frontieră fără paznici, 
țările fiind parte a Schengen-ului. Barajul are și ecluză, semn 
că este navigabil. Mi-am amintit de vizita de prin 1995, în scop 
de serviciu, pentru un tranfer de cunoaștere, pentru o nouă 
experiență necesară, privind securitatea digurilor și gestionarea 
efectelor seismelor asupra barajelor. Atunci, în orașul german 
Karlshrue, ne vom fi inițiat în seismologie și în practica ger-
mană a gospodăririi apelor, aici fiind BAW-ul (Administrația 
apelor germane!). Cu acel prilej vom fi vizitat amenajarea com-
plexă a Rinului, în sectorul comun franco-german. Peste acest 
baraj mai trecusem în perioada 21-25 iunie 1995! Cred că mă și 
cunoștea...! Îi pusesem multe întrebări atunci, ba coborâsem și 
în centrala electrică să-i cunoaștem exploatarea în folos ener-
getic. Acum, explicam fiului, Mihai și el, tot energetician, pre-
cum Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, făcând un tran-
sfer de cunoaștere peste timpul, agonisit experiențe. Pe mijlo-
cul barajului: hotarul! Aux revoirs, France! Guten Tag, Deut-
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schland! La revedere regiuni și departamente franceze! Bine v-
am găsit landuri germane! Deși ziua nu s-a încheiat, jurnalul 

francez de aici devine un pour suivre, cu orele rămase ale zilei.  
Jurnalul se revendică de la cronica zilei, căreia francezi îi spun 
jour! N`est pas?  Frumoasă ești Bavarie! Țară în țara cea mare 
a unei Germanii puternice și reunite. Autostrăzile sunt impe-
cabile și fără taxe. Trecem pe conturul Munchenului (am și aici 
nostalgia după imaginile de neuitat ale imenselor berării!), 
chiar pe lângă Allianz Arena și mă gândesc câtă bere va fi curs 
în  zilele din urmă, când Germania a devenit noua campioană 
mondială a sportului rege. Ne apropiem de granița cu Austria, 
către Salzburg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noaptea următoare o vom petrece pe plaiurile mioritice, a-
dică prin acasa de suflet a României, singura și în totalitate 
lângă inimă! 
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Gata de drumul de întoarcere acasă! Totul după o vacanță 
prin... „Hexagon” 
 
 Cerul trage a înnoptare și ne grăbim spre o pensiune rezervată 
pe malul lacului Atersee, în preajma rezidenței inspiratoare a 
lui Gustav Klimt. Dar asta e altă poveste și nu mai ține de jur-
nalul francez!   
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