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Viena via Arie[eni

P`tr`h`i]e[tii de pe alt` lume

Un neam] \ntre mo]i

CU IMS-UL spre Sc`ri[oara

O
echip` de filmare de la Televi -
zi unea Na]ional` a vizitat satul
Ghe]ar (lâng` pe[tera Sc`ri -

[oara-Alba), inten]ionând s` efec -
tueze un material filmat despre
pi to rescul peisajului [i al oamenilor.
Au g`sit o familie de mo]i \n vârst`, iar
reportera de la TVR le-a explicat ce
doresc. Salariata TVR i-a „instruit“ pe
cei doi b`trâni cu privire la ce trebuie
s` zic` [i, mai ales, le-a atras aten]ia
insistent c` trebuie s` se comporte ca
[i cum nu exist` nicio alt` persoan` \n

\nc`pere. Primele cadre ale filmului
trebuia s` \i prezinte pe cei doi b`trâni
a[eza]i la o mas` [i luând prânzul. Nici
nu pornise bine camera video, c`
b`trânul mo] (care nu auzea prea
bine) s-a oprit din mestecat, s-a uitat
la cameraman [i la reporter`, [i le-a
zis: „Dar dumneavoastr` nu mânca]i
ceva cu noi, ceva slan` cu pit`?“. La
care muierea lui l-a repezit: „Taci,
mo[ule, cu cine vorbe[ti tu?! N-auzi[i
ce ]i-au spus dân[ii? Dumnealor nici
nu exist` \n \nc`pere!“. (T.G.H.)  
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Un mo] de om de ultim` genera]ie

Alexandra Mihale
\mpu[c` fluturi
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P
o]i s` treci la doi
metri de o cetate, o
cârcium`, o mi nu -
 n`]ie, po]i s` te r` -
t` ce[ti \n ora [ul

natal; aici, \n România.  Cr`pi
de sete \n proximitatea pod-
goriei, faci pe tine la doi pa[i
de Go runul lui Horia, dormi \n
ma [in` pentru c` nu vezi
motelul sau pensiunea din
spatele c` pi]ei. 
Aceast` realitate, simpa tic` de
altfel, \mi aduce aminte de o
p`]anie po vestit` de prietenul
Ioan Gro[an. Nelu [i Nicolae
Breban se deplasau \ntr-un
Mercedes, ca doi scriitori no-
torii, spre inima Ma ramu re -
[ului, pe o [osea. La un mo     ment
dat drumul se bifur c` din senin.
çntr-o poart`, un mo  ro[an.
Dac` aceast` po veste s-ar fi pe-
trecut \n Oltenia ar fi fost un ol-
tean. „Care este drumul spre
Baia Mare?“, \ntreab` unul din
cei doi. „P`i, stânga-i Satu [i
dreapta-i Baia“, se \ndur` omul
de cei doi r`t`ci]i. „ßi de ce
dracu' nu pune]i un indicator?“,
\[i iese din fire Breban. "De ce?
Pe-aicea toat` lumea [tie".

Aceast` p`]anie \mi aduce
aminte de o p`]anie. Ardeam
gazul pe malul Lacului di Garda.
S` m` duc la Genova, s-o iau
spre Floren]a, s` stau dracului
potolit, ce m` mânca s` plec din
loc cu verdea]` [i vin rece? O
chestionez [i pe so]ioara to -
l`nit` pe o piatr`: Sardinia?
Consimte, sau a[a pare. çl sun
pe na[u' Sorin la Bucure[ti.
Vreau [i eu o rezervare pentru
feribotul de Sardinia. Puteam
s` fac asta [i de pe telefonul
mobil, dar poves tea n-ar mai fi
avut nici un haz. M` sun` dup`
vreo dou` ore. A g`sit unul care
pleac` poi mâine din Livorno, l-
a cum p` rat pe Internet, cum mi-
l tri  mite? Scoate-l [i trimite-l pe
fax. Unde? M` uit \n jur: la

Lazise. Ce-i asta? Un sat cu c e va
castel, ca orice sat, stai s` g` -
sesc un fax. Po[ta? Po[ta se de-
schide la zece [i se \nchide la
doi['pe, m` lumineaz` un local-
nic de-al lor, \ncearc` la tutun-
gerie, uite colo! Intru, cer
num`rul, pl`tesc cin'zeci de
cen]i, curge hârtia. Rup partea
cu codul de bare, o mototolesc
\n buzunarul de la spate [i ]in
asfaltul c`tre mare. Dau de
mare, beau, m`nânc, beau,
dorm [i m` trezesc. çntr-o pen-
siune de pe lâng` Cinque Terre,
pe lâng` portul Venerii, unde-i
pl`cea [i lu' Byron s` se scalde.
M`nânc, nu beau [i iau asfaltul
spre sud, pe lâng` mare, s` nu
m` pierd.  Livorno, port, feri-
bot, cum dracu' fac? (Am uitat
s` v` spun: italieneasca mea e la
nivelul Mailat-R`ducioiu) P ì a[a:
mer gi-mergi, te ]ii de mare, la[i
Pisa pe stânga, sau bei o bere
printre japonezi, d`i-d`i!, dai \n
Li vorno.  Indicator: Livorno cen-
tru, Livorno zon  ̀ in        dus     tri al̀ -port.
Urm`torul: port-zo n` indus-
trial`. Apoi,  port comercial,
port turistic. Rezist tenta]iei de
a \nc`rca macaroane [i optez
pentru `la turistic. Terminal Si-
cilia, Corsica, Sardinia. M`
\nc`p`]ânez [i trag de volan
c`tre Sardinia. Compania Li   gu -
ria sau Moby Dick? Scot faxul
zdren]uit, m` l`muresc [i m`
duc s`geat` c`tre Moby Dick.
Halt! Bilieti? I-l dau moldo vea -
nului. Scoate o scul` cu lumi -
ni]e, \l scaneaz`, scoate un
ab] ibild pe care scrie Pâr[an [i
jap! cu el pe parbriz. 

Intru \n ma]ele monstrului,
parchez. Indicator: lift. Pricep, \l
chem, vine. M` uit la butoane.
Etajul unu [i doi, ma[ini; de la
trei la cinci oameni; [ase punte-
bar. M` rezem de ̀ l din urm` cu
ulti mele puteri.

pe-aicea toat`
lumea ßTIE

Rene PÂRßANIon BARBU
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D
iminea]a. ßtiri: au disp`rut
arme la Ciorogârla, un tat`
este la al treilea copil cu
pro pria fiic`, hold-up la
Bra[ov, R`doi este noul

prin] al de[ertului. M` preg`tesc, plec la
Arie[eni, \n ¥ara Mo]ilor. F`r` docu-
mentare, ci cu doar câteva clicuri pe net,
neconcludente de altfel, plec aproape \n
necunoscut. çmi \nghesui câteva lucruri
\n rucsac [i ies \n fa]a por]ii. Nu am
cazare [i m` lini[te[te gândul c` proba-
bil voi g`si ceva. M` urc \n ma[in`. Este
ora 8.00 [i m` a[teapt` 450 de  kilo-
metri. Autostrada, Dealul Negru, Râm-
nicu Vâlcea, Valea Oltului, Sibiu, Sebe[,
Alba-Iulia. Ora patru dup`-amiaz`, m`
opresc la Serviciul Turistic al CJ Alba.
Lucian Doncea are ce s` ne ofere: pli-
ante colorate, h`r]i [i CD-uri \n coper]i
lucioase. çn jude]ul Alba ai ce s` vezi, iar
cei de la biroul de profil sunt bine

preg`ti]i. çmi rezolv` [i o cazare la o
pensiune din Gârda de Sus, la 12 km de
pârtia de schi. Este prima oar` când aud
de numele `sta. Drumul de la Alba spre
¥ara Mo]ilor trece prin Zlatna, Abrud [i
Câmpeni. ¥ara Mo]ilor [i a aurului.
Mo]ii [i aurul au f`cut din regiunea
Apusenilor, una special`. Mo]ii prin
filonul na]ional, iar minereul prin alte
filoane.

Drum [erpuit, 
bezn` total`

Plec`m din Alba-Iulia dup` cinci
jum`tate, odat` cu l`sarea \ntunericu-
lui. Burdu[i]i de pliante [i h`r]i. M`car
atât. Cei de la oficiul de turism au
temele bine f`cute. Ne-am f`cut o idee
despre ce ne a[teapt`, dar contactul
nostru cu ¥ara Mo]ilor s-a f`cut pe

TERRA 
tzopus

ZOPFIGER WALACH

Mo]ii sau ]opii sunt urma[ii direc]i ai
dacilor [i ai colonilor romani, adu[i
dup` ocuparea Daciei de c`tre
\mp`ratul Traian \n 106 d.Hr. Denu-
mirea de mo]i vine de la obiceiul dac,
folosit pân` la jum`tatea secolului
XIX, de a purta p`rul adunat \n chic`,
de obicei \n partea dreapt` 
a capului, lâng` ureche.  

Denumirea de ¥opi deriv` din ger-
man`: Zopf - chic`, func]ionarii  aus-
trieci de pe vremuri, numindu-i pe
mo]i: Zopfiger Walach - Valah cu
chic`. Teritoriul \n care locuiau - zona
Apusenilor - purtând numele
de Terra Tzopus. 

¥ara Mo]ilor, precum alte „]`ri“ ale
României: ¥are Bârsei, ¥ara Oa[ului,
¥ara F`g`ra[ului, ¥ara Ha]egului etc
nu implic` vreun statut politic, social,
sau administrativ. Este un termen
arhaic care se refer` la o depresiune
locuit` dintre Carpa]i. ¥ara Mo]ilor
are o veche istorie a rezisten]ei [i
luptei pentru drepturi politice, eco-
nomice [i sociale. Mi[c`ri precum
r`scoala lui Horea, Clo[ca [i Cri[an
din 1784 [i luptele de la Revolu]ia din
1848 conduse de Avram Iancu [i-au
avut originea \n zon`.

Prelucrarea lemnului [i mineritul au
fost, pân` de curând,  ocupa]iile de
baz` \n ¥ara Mo]ilor. çn prezent se
mai practic` doar  cre[terea ani-
malelor [i cultivarea p`mântului.
çn ultimul deceniu au fost implemen-
tate, cu sprijin european, numeroase
programe de dezvoltare a turismului
rural [i a ecoturismului. La ora
actual` , dup` ce prelucrarea
lemnului [i mineritul au dec`zut,
tu ris mul pare singura alternativ`
viabil` a zonei Mo]ilor.

De altfel, ¥ara Mo]ilor 
este binecu nos cut` pentru tradi]iile
sale folclo rice, peisajele deosebite [i
relieful carstic care a produs peste
800 de pe[teri \n zon`, ca  Pe[tera
Sc`ri [oa ra, Pe[tera Focul Viu 
(ambele cu ghe]ari interiori), 
Pe[tera Ur[ilor etc.

Silviu SECRIERU
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\ntuneric. Intr`m pe DN 74, drum ce taie
¥ara Mo]ilor \n dou`. Primul ora[,
Zlatna. Numele deriv` din  slav` - zloto
\nsemnând aur. Zlatna este men]ionat`
pentru prima dat` \n anul 1347, iar \n
1387 este ridicat` la rangul de ora[.
Principele Gabriel Bethlem  aduce la
\nceputul secolului XVII primii munci-
tori germani [i slovaci pentru a lucra \n
minele de aur. Tot principele deschide
la Zlatna prima [coal` de minerit. Revo -
lu]ionarul pa[optist Avram Iancu ur -
meaz` cursurile gimnaziului la Zlatna.
Plou` m`runt. Istoria nu ajut` cu nimic.
Acum Zlatna a r`mas un punct pe hart`
[i atât. Câteva becuri chioare, case mo-
horâte [i drumuri desfundate.

Continu`m pe acela[i DN 74. Bezn`,
p`duri [i serpentine. Ma[ini mai de loc,
fapt ce amplific` stranietatea locului.
Urmeaz` Abrud. Nimic nou de sem-

nalat, doar pu]in` istorie. Existen]a lo-
calit`]ii este strict legat` de exploatarea
aurului. Alburnus Maior a fost o forti-
fica]ie roman` de ap`rare a centrului
aurifer, azi Ro[ia Montana. Este atestat
\n 1271, iar din 1427 Abrudul devine
ora[.  çn 1491 i s-a acordat statutul de
ora[ liber. Printre alte vestigii romane,
la Abrud s-au descoperit \n vechi galerii
romane, 50 de t`bli]e romane datând
din secolul II d.Hr.

Drumul [erpuie[te \n continuare.
Aceea[i pustietate. Ne apropiem de
Câmpeni, considerat` „capitala“ ¥`rii
Mo]ilor. O lu`m pe variant`, oricum la
ora aceea totul este cufundat \n bezn`.
Câmpeni este atestat la 1565. çn 1784
ora[ul este ocupat timp de dou` luni de
r`scula]ii lui Horea, Clo[ca [i Cri[an. çn
timpul revolu]iei de la 1848 aici [i-a
avut cartierul general Avram Iancu, con-

duc`torul Legiunii Auraria Germina.
L`s`m rapid \n urm` „capitala“. Mai
avem vreo 30 de kilometri pân` la pen-
siunea antamat`. Suntem de peste 10
ore pe drum [i am parcurs peste 400 de
kilometri. Ultimii kilometri sunt inter-
minabili. To]i suntem obosi]i [i a[ -
tept`m s` ne caz`m. Trecem prin
noapte [i \ntr-un final ajungem la Gârda
de Sus. Gazda ne a[tepta. Ne instal`m.
Camera este curat` [i c`lduroas`.
Plec`m la mas`. Exist` [i \n corpul nos-
tru o sal` dotat` cu cele trebuincioase,
dar pornim spre restaurantul mare,
aflat la drum. Interior discret din lemn
cu mansard`. Cerem meniul [i primim
deocamdat` dou` „c`nceie“ unul cu
palinc`, altul cu meri[orat`. Pân` ne
hot`râm tragem vreo dou`, trei p`h` -
ru]e din licorile locului. Bun venit \n
¥ara Mo]ilor!

VIENA VIA
GÂRDA DE SUS

Trenul a plecat [uierând din Gara
de Nord. Este cinci f`r` un sfert.
M` a[teapt` aproape [apte ore
pe „chefere“,  pe rapidul de
Viena. Numai pân` la Alba-Iulia
\ns`. Urc, rapid de Viena,
metehne române[ti. Locul de pe
bilet era deja ocupat. Cea care
era pe locul meu \mi explic`
lini[tit faptul c` pot s` stau [i \n
alt` parte. A[tept venirea
na[ului. çntr-un sfâr[it apare, pe
la Ploie[ti. Tipul func]ionarului
asudat, cu chipiul pe ceaf`, cu
burta mai jos de curea, \mi ex-
plic` c` locul se va elibera. N-am
nici loc, [i nici loc pentru bagaje.
Ce mama dracului, am pl`tit doar
bilet la clasa I. Cum o fi oare la
clasa a II-a?! Iritat de protestele
mele , na[u',  care n-apucase \nc`
s` strâng` ploconul, m` las` a[a
cum m-a g`sit - nedumerit`.

çnainte de Câmpina tân`ra
care-mi ocupase locul [i care n-a
cedat nici la insisten]ele na[ului
se preg`te[te s` coboare. D` jos
paporni]ele: una, dou`, trei.
Era locul meu de bagaje. 

Când s` m` lini[tesc, la Bra[ov
urc`, bine\n]eles, la a întâia, o
trup` de ]igani. çn vagon e haos:
voci cert`re]e de chivu]e,
plânsete de copii [i glasuri
groase de must`cio[i. Noroc cu
na[ul c` a venit grabit [i i-a
mânat de la spate: „Hai, hai, nu la
clasa I". Suntem, totu[i, \n rapidul
de Viena. Trenul trece de
Sighi[oara. Vagonul se golise.
Mai am pu]in pân` la Alba. Dac`
tot nu e nimeni \mi permit o
]igar`, pe [est, \ntre comparti-
mente. Trebuie s` stau [i cu ochii
pe bagaje. E 11 [i 20, am ajuns.
çmi iau hangaralele [i preventiv
\l rog pe tân`rul cu care
\mp`r]isem adineauri o ]igar`
s` m` ajute la coborâre. A[a 
preventiv, probabil c` pero nul e
foarte \nalt. Nu m-am \n[elat. 
çmi iau avânt, sar [i primesc 
[i bagajele - peste mine. E 11 
[i jum`tate [i mai am dou` ore 
pe [osea pân` la Arie[eni.

Alexandra MIHALE



ZIUA TURISTICå nr. 2, 17 februarie 2009                                                                                         supliment gratuit al ziarului ZIUA

6
S

c`ri[oara este una
dintre cele mai mari
pe[teri cu ghea]` din
România. Este
men]ionat` prima

dat` \n 1863 de c`tre geograful
Adolf Schmidl. Emil Racovi]` a
men]ionat-o \n lucrarea sa 
„Speologia“, ap`rut` \n 1927.
Conform academicianului Emil
Pop pe[tera are o vechime de
peste 3.500 de ani, ea for-
mându-se \n timpul glacia]iu-
nilor. Sc`ri[oara este la o
altitudine de 1.165 metri dea-
supra nivelului m`rii. Are 105
metri adâncime [i 720 metri
lungime, cu o intrare de 50
metri diametru [i 48 metri
adâncime. Accesul \n pe[ter` se
face printr-o scar` metalic`
\nspre o sal` imens` (108 metri
lungime, 78 metri l`]ime) - Sala
cea Mare. 
De aici se deschid trei intr`ri
care duc la s`lile denumite Bis-
erica (\n fa]`, cu peste 100 de
stalagmite), Rezerva]ia Mare,
Galeria Coman (stânga) [i Rez-
erva]ia Mic` (dreapta). Se
poate vizita sala de la intrare,
Sala cea Mare, Biserica, cele-
lalte camere fiind rezervate oa-
menilor de [tiin]`. Volumul de
ghea]` este de 75.000 mc [i are
26 metri \n`l]ime. Temperatura
medie atinge 1 grad Celsius
vara [i coboar` pân` la -7 grade
Celsius iarna. çn zona permis`
turi[tilor temperatura medie
este de 0 grade Celsius.
çn pe[ter` tr`iesc lilieci,
precum [i insecte mici.

COMOARA
d e  g h e a ] `
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A
m plecat din centrul comunei
Gârda de Sus. La volan tân`rul
Ghi]`, cel care se ocup` de
re]eaua de Internet a comunei.
Apropo, [ti]i cât cost  ̀o or  ̀de

Internet la Gârda?! Exact 5 bani! Vreo trei,
patru kilometri drumul [erpuie[te prin vale.
La un moment dat, din firul drumului se de-
sprinde o cale la dreapta [i urcu[ul \ncepe
abrupt [i [erpuitor. Ghi]  ̀ cupleaz  ̀ dife -
ren]ialul [i IMS-ul \[i \ncepe urcu[ul. „Am
fost cu ma[ina asta pe unde nici un jeep nu
face fa]  ̀“m`rturise[te Ghi]`. 

Primi kilometri sunt cei mai periculo[i:
\n dreapta râp`, \n stânga perete sau invers
depinde cum [erpuie[te calea. çncep s`
apar  ̀primele c`tune. Sunt ale satului Mu-
nuna. Pe tot parcursul drumului case

r`spândite de coline sau \n v`i domoale.
çncet, \ncet, foioasele sunt \nlocuite de
brazi. Sunt, totu[i, 400 de metri diferen]`
de nivel. IMS-ul \[i continu  ̀drumul.  çncet,
dar sigur trece peste noroaie, hârtoape [i
ghe]u[uri.  Nu degeaba se spune despre lu-
crurile ruse[ti c  ̀n-au moarte. Nu v-am spus
c` IMS a fost pentru sovietici \n cel de-al
doilea r`zboi mondial corespondentul
jeep-ului. De altfel, am remarcat pe la
por]ile din ¥ara Mo]ilor nenum`rate
IMS-uri, semn  c` oameni pun baz` pe
tr`inicie. Dup` o or` de mers domol
ajungem pe culmi. Pe m`sur` ce urcam
ploaia s-a transformat \n ninsoare. Se ive[te
un platou [i un alt sat, Ghe]ari, bine\n]eles
r`sfirat pe coline. Ma[ina ruseasc  ̀[i-a f`cut
datoria. 

Morsa din tavan
Ghidul m` a[teapt` \n pragul casei

sale. Locuie[te \n apropierea locului de
munc` \mpreun` cu familia. Timp de 10
minute urc`m poteca pân` la ghe]ar.
Acolo ghidul intr` \ntr-o caban` s`
aprind` lumina \n pe[ter`. 

Coborâm cele 220 de trepte de metal
care merg \n spiral` pe marginea h`ului
pân` la baza ghe]arului. Intr`m \n Sala
cea Mare.  Deasupra noastr  ̀100 de metri,
dedesubt peste 25 de metri de ghea]`. O
pasarel` face \nconjorul S`lii de ghea]`.
çn fundal Biserica: stalactite sub forma
unui altar. Din mijlocul ghe]arului se
\nal]` o ar`tare - Morsa. Ar`tarea, de-

sprins` din tavan, aduce a animal arctic.
Este frig, [i dup` ce fac poze [i ascult ex-
plica]iile ghidului \ncepe partea dificil`,
dac` nu imposibil`, a ac]iunii, urcu[ul. La
coborâre e fost cum a fost, dar la urcare
220 de trepte \nghe]ate te las` f`r` su-
flare. çncet, \ncet urc spirala [i ajung sus
cu picioarele tremurânde. çmi trag sufle-
tul, mai am 10 minute pân` la IMS, unde
m` a[teapt` Ghi]` cel cu IT-ul.  La
coborâre pare mai u[or, iar Ghi]  ̀conduce
la fel de calm precum  la urcare. M` las` \n
centrul comunei cu promisiunea c` ne
\ntâlnim desear` la o t`rie.

Silviu SECRIERU

M
ai [tie
cineva 
ce-i acela
un IMS?  
Ei, bine

este o ma[in`. Una
veche, foarte veche. 
ßi culmea, \nc`
func]ional`. Nu 
a trecut prin vreo 
recondi]ionare, ci a
func]ionat peste
jum`tate de secol. çn
cazul meu, ma[ina cu
care am urcat cei  10
kilometri spre pe[ter`
avea exact vârsta mea.

Aten]ie, vin turi[ti!
Pentru ghe]arul de la Sc`ri[oara vin
40.000 de turi[ti pe sezon.
Pentru ei se va construi o [osea pân` la
ghe]ar [i un centru comercial, sus \n
munte. Planurile arat` bine, iar centrul
comercial va fi construit \n arhitectura
regiunii. Primarul Marin V\rciu spune c`
facilit`]ile vor aduce mai mul]i turi[ti.
Noi spunem c` [oseaua [i „mall-ul“ din
platoul Ghe]ari vor importa [i
apuc`turile urbane. R`mâne s` vedem! 

cu IMS-ul spre
SCåRIßOARA
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V

� localizare
� Pârtia (omologat )̀ se afl̀
la 7 km  de   centrul comunei 
Arie[eni- Alba,  pe DN75. 

� turi[ti
� La vârf de sezon, aproximativ
un sfert dintre clien]ii pârtiei sunt
sosi]i din Bucure[ti. Restul sunt
turi[ti din Bihor, Alba, Cluj 
sau sosesc din alte state: Ungaria,
Fran]a, Germania [.a.

� clien]i
� Plecarea pârtiei [i teleschiul se
afl` la 200 de metri de DN 75,
\ntr-o zon` limitrof` comunei
Arie[eni (Alba), numit` Vârtop. Ac-
cesul cu ma[ina se poate face din-
spre Bucure[ti (prin Alba
Iulia-Zlatna-Abrud),  dinspre
Timi[oara (prin Arad-Salonta),
dinspre Deva (prin Brad- Nucet),
dinspre Oradea (prin Beiu[-ßtei),
dinspre Cluj (prin Turda- Câmpeni).

Pentru autovehicule, exist` la
DN75 o parcare pl`tit` [i p`zit`
pân` seara. Tariful este 10 lei 
pentru o zi.  

�g`ri 
apropiate
� Alba Iulia, Câmpia Turzii

�aeroporturi
� Cluj- Napoca sau Oradea

� capacit`]i 
de cazare
� Exist` aproximativ 300 de locuri
de cazare la pensiunile de 2-3 mar-
garete, construite de-a lungul DN
75, c`tre B`i]a (Bihor), respectiv \n
direc]ia opus`, c`tre Arie[eni-
Gârda de Sus- Sc`ri[oara- Câmpeni
(Alba). Pensiunea Danciu din
Gârda de Sus ofer` un excelent
meniu de mic-dejun, prânz [i cin`,

specifice ¥`rii Mo]ilor. Toate pro-
dusele alimentare provin din 
gospod`ria proprie. Cabana 
„Ulpia Traiana” ofer` cazare 
la un pre] de 120 lei pe zi,
buc`t`rie [i acces la internet. 
De la „Ulpia Traiana” se poate
ajunge relativ facil \n c`tunul
P`tr`h`i]e[ti (altitudine 1200 m),
unde pensiunea Mocan ofer` ser-
vicii de cazare complete (la 50 lei
pentru o zi), dar [i pl`cinte
mo]e[ti, respectiv faimoasa „zam`
de picioci” cu castraveciori mura]i.
La P`tr`h`i]e[ti, turi[tii pot
achizi]iona din micul muzeu 
par ti cu lar al familiei Mocan,
obiecte de artizanat specific ¥`rii
Mo]ilor, sau pot vizita cascada din
apropiere.  

� tarife 
la pensiuni
� Pre]urile de cazare la pensiune
pornesc de la 60 lei/zi pentru o per-
soan` [i dep`[esc rareori 100 lei/
zi/ persoan`. 

�unde [i cum 
po]i schia 
� La Vârtop- Arie[eni  exist`  
dou` pârtii, \n stare bun` de

func]ionare. Se preconizeaz` con-
struc]ia unei alte pârtii de schi la
Gârda de Jos, \n zona pensiunii
„Mama U]a”. Pârtia mare de la 
Vârtop are o lungime de 1 km [i o
suprafa]` schiabil` de 10 hectare.
Gradul de dificultate este mediu.
Diferen]a de nivel este 220 m. 
Programul de func]ionare este luni
– duminic`, \ntre 08.00 – 17.00.
Exist` instala]ie de nocturn`,
care func]ioneaz` vineri- sâmb`t`
\ncepând cu orele 17.00,
pân` la 20.30. 

�pentru pici 
[i \ncep`tori
� Pârtia mic` este destinat`
\ncep`torilor. Are o lungime de
450 m. Exist` 20 de instructori, ma-

� recomandarea ZIUA
� La comercian]ii de lâng`
pârtia Vârtop nu ve]i \ntâlni
lipsa de igien`, pre]urile
exorbitante, lipsa de solici-
tudine a personalului sau
„zgârcenia” \n prepararea
diferitelor preparate
culinare manifestate, 
de exemplu, printre negus-
torii din sta]iunea de litoral
Mamaia.  Speciali[tii ZIUA
recomand` celor ce viziteaz`
aceast` mini-sta]iune s`
\ncerce mititeii-gigant de 2,5
lei bucata, dar [i excelentul
vin ro[u fiert, la 3,0 lei cana.
Al`turi de aerul curat [i
mi[carea pe pârtia de schi,
cele patru elemente pot
t`m`dui afec]iunile specifice
sedentarismului urban sau
alimenta]iei „specifice”,
bogat` \n E-uri.   
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PÂRTIA 

VÂRTOP- ARIEßENI

joritatea fiind fo[ti schiori profe-
sioni[ti. Sunt accepta]i pentru cur-
surile de schi, \n general, copiii [i
adolescen]ii.  Pre]ul este de 50 lei
pentru o persoan`. Pre]ul poate fi
negociat \n cazul grupurilor mari. 

� tarife 
de teleschi
� Se ofer` instala]ie 
de teleschi pentru 
ambele pârtii, cu acces 
doar pe baz` de bilete,
f`r` abonamente: 
tarifele sunt 
de 5 lei pentru adul]i 
[i 3 lei pentru copii (pârtia mare),
respectiv 2 lei pentru adul]i [i 1 leu
pentru copii (pârtia de \ncep`tori). 
Tarifele sunt neschimbate la noc-
turn`. çn cursul s`pt`mânii, in-
stala]ia pentru pârtia mare poate fi
pus` \n mi[care 
[i pentru grupuri mici,
de 2-3 persoane.

� \nchiriere
echipament 
� complet 25 lei/zi
\nchiriere schiuri 20 lei/zi
\nchiriere cl`pari 15 lei/zi
\nchiriere be]e 10 lei/zi

�durata 
sezonului
� Când este z`pad`,  
de la sfâr[itul 
lunii noiembrie, 
pân` la \nceputul lunii aprilie. 
Nu exist` tunuri de z`pad`.

�asisten]`
� Salvamont motorizat, in te rven -
]ii cu ma[ina de b`tut z`pada (ra-
trac),  
s`nii de interven]ie, 
ATV cu [enile. 
Supraveghere 
video cu webcam
la \mbarcarea 

pentru pârtie 
[i la \ntoarcere.

� alte 
atrac]ii/      
servicii
� Se poate opta pentru 
schi tur`, cu schiuri 
speciale care pot fi folosite
pe creast` pentru „free style” 
(schi liber).
Se poate opta pentru 
snow board, tariful de \nchiriere
fiind 25 lei/zi. 
Exist` o pârtie de s`niu[,
desp`r]it` de pârtia mare de schi
prin plas` protectoare. 
Tariful de \nchiriere a unei s`nii
este 10 lei/zi. 

Nu exist` posibilit`]i 
pentru schiatlon.
De la \n`l]imi 
superioare terminalului 
de \ntoarcere a pârtiei 
de schi, cei interesa]i 
pot practica lans`rile 
cu parapanta.   
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a P`tr`h`i]e[ti se mai cioplesc
\nc` tulnice, ciubere, butoaie, pu-
tini [i [indrile de cas`, a[a cum se
f`cea pe vremea când Apusenii se
aflau sub ocupa]ia Imperiului

Austro-Ungar. Drumul c`tre c`tun este ac-
cesibil tot timpul anului pentru amatorii de
drume]ii, c`rarea fiind marcat` cu punct
ro[u. Accesul c`tre c`tun este posibil [i cu
ma[ina, inclusiv \n sezonul rece, cu condi]ia
ca automobilul s` aib` motor puternic [i
dot`rile specifice pentru iarn`. 

„Pân’ te doare capul, 
nu e r`u \n via]`”

Dup` mai multe etape de exod puternic
c`tre zonele de câmpie ale Bihorului, \n
P`tr`h`i]e[ti au mai r`mas aproximativ 50
de suflete, provenite din câteva familii 
au ten tic mo]e[ti: Mocan, Gligor, Borte[,
Lazea, Petruse [.a. Singura pensiune din lo-
calitate apar]ine uneia dintre cele 5 familii
Mocan: este vorba de familia lui Ioan
Mocan (82 ani), care este [i un cunoscut cre-
ator de artizanat popular. Provenit dintr-o
familie cu 15 fra]i, Ioan Mocan [i-a vândut o
via]` \ntreag` ciuberele [i tulnicile- de la
Gala]i pân` la Timi[oara, de la Olteni]a
pân` la Arad sau Foc[ani- pentru câte o
maj` de porumb sau pentru câ]iva lei. El lu-
creaz` ca [i fostul s`u me[ter, Gheorghe
Mocan (unul dintre fra]ii mai mari),
folosind uneltele din trecut: mezdereaua,
gardanul, pai[itoarea, compasorul, gardi-
nalul sau jal`ul. Tot ceea ce familia Mocan
serve[te turi[tilor la mas` - de la pâinea cu
coaj` groas`, la cartofii, carnea, ]uica sau
brânza de putin`, „cresc” \n gospod`ria
proprie. Micu]a comunitate din
P`tr`h`i]e[ti are chiar [i un câine (Leon)
„\ns`rcinat” s` petreac` to]i turi[tii pe dru-
mul de \ntoarcere al acestora, pân` la
prima r`spântie de drumuri din afara lo-
calit`]ii. „Pân’ te doare capul, nu e r`u \n
via]`. Vizita]i-ne!”, a transmis Ioan Mocan
un mesaj plin de optimism cititorilor supli-
mentului  „ZIUA Turistic`”. 

Traian George HORIA

PåTRåHåI¥EßTII
de pe alt` lume

T
uri[tii caza]i 
\n zona Arie[eni,
care doresc o
completare
fericit` a 

programului zilnic de
schi, pot alege o excursie
de aproximativ 5 km pe
drumul forestier Bâji]a,
pân` la P`tr`h`i]e[ti - un
c`tun aflat la 1200 m alti-
tudine (c`tre vârful Cur-
cub`ta Mare), 
cunoscut ca fiind 
[i centru al crea]iei
tradi]ionale locale. 
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maginea realist` a unei a[ez`ri
aflate \n pragul colapsului. Intru \n
Ro[ia Montan`. Primele imagini:
case p`r`site, blocuri cu ferestre
oarbe, pustietate, \mi infirm` pre-

viziunea: localitatea nu este \n pragul
colapsului, este chiar \n colaps. Agonia
a \nceput \n urm` cu dou` decenii, mala -
dia este cronic` [i mai ales ireversibil`.
S-a f`cut atâta tapaj mediatic \n jurul
acestei localit`]i, \ncât nimeni nu [tie
exact care-i statutul actual al Ro[iei. In-
terese oculte, presiuni externe, mi[c`ri
verzi, protec]ia mediului [i regulamente
europene au format un ghem greu de
dezlegat. Deocamdat`, lucr`rile miniere
ini]iate de canadieni sunt suspendate.
Nu am de gând s` dezleg acest ghem, eu
am venit \n Ro[ia Montan` ca simplu
turist, pentru Muzeul Mineritului. Aici se
exploateaz` aur de peste dou` mii de

ani [i trebuie s` existe vestigii ale tre-
cerii pe aici a dacilor, a romanilor, a aus-
tro-ungarilor, a sovieticilor. Trecerea
canadienilor se vede cu ochiul liber: un
pisc retezat deja la jum`tate. Pentru
aur. 

Numele de Ro[ia Montan` vine de la
oxizii de fier care dau o culoare stacojie
râului Ro[ia, cel care str`bate a[ezarea.

Este pomenit` \n scrierile lui
Herodot [i Pliniu ca unul dintre cele mai
vechi locuri unde se exploateaz` met-
alele pre]ioase. çmp`ratul Traian \nfiin -
]eaz` aici o colonie minier` sub numele
de Alburnus Maior. Primul document \n
care s-a specificat acest nume este o
t`bli]` din cear`  din anul 131 d.Hr.

Pe ruinele fostei colonii romane s-au
descoperit locuin]e, morminte, galerii
miniere, unelte pentru minerit, inscrip -
]ii \n  greac` [ i latin` [i zeci de t`bli]e de

cear` . Asta a[teptam s` v`d \n muzeul
din Ro[ia Montan`, puse bine \n pagin`,
fire[te.

çn centrul comunei, vizavi de un sta-
dion p`r`sit, se afl` exploatarea mi -
nier`. Fosta exploatare. La poart` un
paznic adormit \mi spune c` \n incint`
nu se afl` nimeni. „S`-l sun pe director
[i pe ghid“ zice el. Dup` ce directorul \[i
d` acordul, \l sun` pe ghid. Ninge \n
continuare [i ghidul apare \ntr-un
târziu dintre blocurile scorojite.

C`lc`m pe stratul proasp`t de
om`t, semn c` \naintea noastr` n-a mai
fost nimeni. Dup` spusele ghidului sun-
tem primii vizitatori pe 2009. Trecem
prin incinta p`r`sit` a administra]iei.
Cl`diri \n paragin`, geam   uri sparte,
pere]i cr`pa]i, acoperi[uri hâde. 

Ajungem \n locul unde sunt expuse
utilajele miniere [i stelele romane. Uti-

lajele sunt \ntr-adev`r vechi, se vede cu
ochiul liber. Ma[ini cu abur de acu’
dou` sute de ani, utilaje de spart
minereul ac]ionate de puterea apei [i
stele romane sunt supuse probei tim-
pului. Deo  camdat`, rezist`. 

O galerie te duce \n str`funduri
acolo unde sunt galeriile din timpul ro-
manilor. Nu mai cobor cele peste 100 de
trepte. Dac` [i jos lucrurile sunt la fel de
rânduite ca pe platoul pe care m` aflu,
este clar. 

çntreb de muzeul propriu-zis. „Nu
mai exist`“  zice ghidul. „A fost devas -
tat la revolu]ie, a disp`rut totul: unelte,
l`mp`[e, flori de min`, poze" zice el
trist. Ne \ndrept`m spre ie[ire. Paznicul
mo]`ie cu capul pe masa din gheret`. La
radio bâz`ie discret “Tezaur folcloric".
Cu asta r`mânem: cu folclorul. Tezaurul
e la al]ii.  

N
ingea molcom 
ca-n basmele bunicii. Casele
r`zle]ite [i firele de fum
\ntregesc atmosfera idilic`.
Printre colinele \nz`pezite

drumul  se strecoar` lene[. çn curând, 
atmosfera bucolic` va fi \nlocuit`
de imaginea realist` a unei a[ez`ri
aflate \n pragul colapsului.

blestemul
AURULUI
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n 1992, la vârsta de
25 de ani, dup` o
scurt` practic` 
la spitalul Floreasca,
doctorul Christian

Aurelian Ciubot`rescu a
p`r`sit definitiv casa
p`rinteasc` din Pia]a
Amzei, din Capital`,  
[i s-a mutat \n dispen-
sarul comunal Gârda de
Sus, \n mun]ii Apuseni

UN NEAM¥
\ntre mo]i

U
ltimul furt de care 
\mi amintesc la Gârda 
s-a petrecut \n urm` cu
vreo 5 ani, dar ho]ul era
un turist. Furase din 
cortul altui turist un 
portmoneu

(Marin Vârciu, primar)

P
e anul 2008, 
nu am avut nici un furt
reclamat pe teritoriul 
 localit`]ii Gârda de Sus
(Toader Bâlc, [ef de post)

Traian George HORIA
horia@ziua.ro
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Bucure[tean get-beget, Ciubo t` rescu nu a
regretat niciodat` aceast` decizie care avea s`
\i influen]eze ireversibil via]a. La reparti]ie,
tân`rul medic avusese de ales \ntre localit`]ile
Ro[ia (Bihor), Gârda de Sus (Alba), Cire[u
(Mehedin]i) sau, probabil, Bucure[ti (dac` ar fi
\ncercat o [pag` [i un trafic de influen]` acolo
unde trebuia). A ales Gârda pentru c` asta i-a
\mplinit [i pasiunea de a fi mai aproape de
pe[terile, de cele 800 de pe[teri, avene [i grote
din Apuseni. 

Renun]area la pl`ceri
Când s-a mutat la Gârda, mo]ii l-au privit

cam cu ne\ncredere: Ciubot`rescu nu ar`ta ca
ei (era blond, cu ochi alba[tri [i cu o barb`
\nspicat` spre alb) [i aducea mai degrab` cu
nem]ii care, s`tui de civiliza]ie, vin verile pe la
Arie[eni sau Gârda doar ca s` doarm` \n saci,
\n p`durile din spatele pensiunilor. çn plus,
gârdenii [u[oteau dup` obiceiul lor, \n grupuri
de 3-4 oameni, c` nou-venitul o s` se plic-
tiseasc` repede de comun` [i o s` plece a[a
cum f`cuser` [i „domnii-doctori“ ce se mai
perindaser` pe-acolo. Dup` un timp de „ob-
serva]ie“, f`r` s`-[i vorbeasc` \ntre ei, mo]ii
 l-au adoptat pe omul acesta ciudat care, dup`
consulta]ii, \[i lua casca [i se vâra prin toate
pe[terile de lâng` comun`: Ionete, Corobana
lui Gâr]`u, Zgur`[ti, Pe[tera Minunat`, Coibele
[.a. A existat, evident, [i o necesitate de mo-
ment (lipsa medicilor), resim]it` de comunitate
\nc` de pe vremea când ¥ara Mo]ilor era doar
o cetate de piatr`, izolat` [i f`r` drumuri de co-
municare cu restul ]`rii. Se ajunsese la un mo-
ment dat ca, pe \ntreaga vale a Arie[ului Mare,
cu 7 comune, s` fie toate dispensarele pustii),
iar mo]ii \n]eleseser` de timpuriu c` e bine ca
primul-ajutor s`-l acorde Dumnezeu [i câte-un
doctor. Mai presus de toate, \ns`, mo]ii de la
Gârda l-au adoptat pe acest str`in pentru c`
sim]eau c` el renun]ase definitiv la un „ora[ al
pl`cerilor“ (a[a \[i \nchipuiau ei Bucure[tii) \n
favoarea comunei lor de sub munte. De-acum,
oamenii \l salutau de la distan]`, iar dac` \l mai
prindeau seara prin cârciuma lui Danciu, ve-
neau la masa lui s` \nchine o bere [i, neap`rat,
s`-l roage de-o consulta]ie pentru a doua zi. 

„La 04.00 diminea]a 
m` \ntrebau cât e ora“

Timp de 12 ani, Ciubot`rescu a semnat
re]ete [i a dormit \n cl`direa dispensarului
local, \ntr-o cl`dire renovat` unde se afla [i
postul de poli]ie. çn primele nop]i petrecute \n
Gârda de Sus, medicul nici n-a putut s`
doarm`. Nu neap`rat fiindc` schimbase patul
de la Bucure[ti pentru unul cazon, din provin-
cie, cât din cauza mo]ilor care, la cr`pat de zori,
pe la orele 04.00, veneau s`-l \ntrebe ce or` mai
este. „Locuiam \n cl`direa dispensarului de
comun` [i eram aproape de sta]ia de autobuz.
Era o rat` din Gârda pe la 04.30, care se târa
pân` la Alba Iulia, cu 30 de kilometri pe or` [i

care ajungea \n ora[ cam la ora 09.00, iar gâr-
denii trezi]i devreme, \mi cioc`neau \n geam s`
afle cât mai e ceasul. Se scuzau [i-mi spuneau
c` voiau doar s` afle dac` nu cumva or fi sc`pat
cursa de 04.30, dar eu cred c` o f`ceau mai de-
grab` ca o dovad` de prietenie, \[i aminte[te
Christian Aurelian Ciubot`rescu. Medicul l-a [i
\ntrebat pe unul de ce nu a cioc`nit al`turi, la
geamul [efului de post, ca s` afle cât e ora.
Mo]ul a t`cut un timp, nedumerit, apoi a
r`spuns aproape \n [oapt`: „Ei, domnu’ doctor,
nu puteam s`-l deranjez pe dumnealui, pe
domnul [ef de post“. çn timp, Ciubot`rescu a
adoptat [i el modul de via]` al localnicilor. „La
Gârda, lumea se treze[te la 05.00-06.00
diminea]a, via]a \ncepe devreme. Aici, electri-
ficarea a venit târziu, iar mo]ii au r`mas extrem
de dependen]i de lumina zilei“, ne spune el.
„Aici, la Gârda, vin unii [i la 05.00 diminea]a ca
s` \mi cear` adeverin]e medicale. Le trebuie la
serviciu, nu neap`rat c` ar fi bolnavi. Avem
mul]i oameni pe-aici care au vârste de 80-90 de
ani, lumea este \n general s`n`toas`. Am ob-
servat, \ns`, c` cei care lucreaz` \n gospod`riile
lor individuale, dup` principiul <<vara mun -
cesc, iarna stau>> nu au niciun fel de afec]iuni.
Mai g`se[ti boli grave doar la cei care au stre-
sul unei munci la ora[, care fac naveta prin
\mprejurimile comunei“, conchide doctorul
Ciubo t`rescu. 

¥ara unde nu se fur`
Ca orice \nceput, [i cel de medic la Gârda a

fost unul dificil, pe alocuri „ciudat“. Când
Ciubot`rescu s-a mutat \n dispensarul Gârda,
nu exista ap`, iar telefonul era unul de tip sovi-
etic, cu manivel`. „Ca s` transmit un mesaj la
Bucure[ti, la p`rin]i, f`ceam ,,releu“ cu centra -
lis  tele din Câmpeni [i Alba Iulia“, \[i aminte[te
el. „De exemplu, transmiteam fetelor din Câm-
peni mesajul <<Mam`, sosesc la 07.00 la
gar`>> iar ele \l transmiteau mai departe, cen-
tralistelor de la Alba Iulia, care \l redirec]ionau
la Bucure[ti“. çn plus, naveta la Alba Iulia, unde
trebuia s` prezinte periodic Inspectoratului de
S`n`tate tot felul de situa]ii [i statistici, era
plin` de neprev`zut: fostul medic bucure[tean
a fost [ocat s` vad` cum, \n iernile grele, auto-
buzul de la Gârda spre Alba Iulia \ncremenea
deseori \n drum, iar [oferii se chinuiau ore
\ntregi s` dezghe]e motorul cu ni[te cârpe
aprinse. Traiul aspru i-a format [i alte de-
prinderi: „Acum, când merg la Bucure[ti, la
p`rin]i, simt un neastâmp`r \n mine, simt
nevoia tot timpul s` fac ceva“, poveste[te el.
Prin 2004, el a transmis localnicilor un semnal
puternic c` nu va mai pleca de la Gârda: dup`
12 ani de trai \n camera de dispensar, Christian
Ciubot`rescu [i-a construit o cas` solid` \n
cartierul numit Gârda Seac` [i s-a mutat acolo.
„Nu-mi trebuie Bucure[ti! La Gârda de Sus
dormim cu casa [i ma[ina descuiate fiindc` nu
fur` nimeni, iar lini[tea de aici este monumen-
tal`“, spune omul care se \mparte zilnic \ntre
munca de doctor, pasiunea pentru pe[teri [i
dragostea pentru ¥ara Mo]ilor. 

Doctorul
Ciubot`rescu

din Pia]a Amzei
\ntr-o “min` de aur“
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a pensiunea Danciu
din Gârda de Sus se
serve[te numai
hran` natural`, in-
gredientele fiind

produse \n b`t`tur`.
Mezeluri, lapte [i brânzeturi,
dulce]uri, ou` [i legume. 
Exemplu: cartofii sunt
crescu]i doar cu b`legar, f`r`
\ngr`[aminte. Sunt mici [i
pric`ji]i , dar au un gust
dulce, total diferit de cartofii
la pung` din supermarket.
Iar animalele: porci, vaci [i
g`ini nu cunosc nutre]urile
combinate. Atunci s` nu te
mire c` b`trâni de 80 de ani
merg la deal, cu desaga \n
spate, 10 - 12 kilometri pe zi. 
Tanti Tu]a are 70 de ani.
Este buc`t`reas` la pensi-

unea Danciu de când se [tie.
Nu are o preg`tire \n acest
sens [i asta conteaz` mai
pu]in, g`te[te cum a \nv`]at
\n copil`rie de la bunica ei.
Acum s-a retras [i mai
g`te[te din când \n când, 
\n amintirea vremurilor de
alt`dat`. çn buc`t`ria din
spatele pensiunii am stat
\mpreun` pân` ne-a f`cut
ni[te feluri care se g`tesc
numai \n zon`. 
ßi pentru a demonstra c`
buc`taria din ¥ara Mo]ilor
este un amestec de influen]e
ungure[ti, austriece [i ger-
mane, tanti Tu]a a \nceput cu
un fel importat din Ungaria:
lucskcos (lucico[ - fonetic),
ciorb` de varz`, mai  
pe \n]elesul românilor. 

L
ucskcos se face numai din varz` proasp`t`,

t`iat` lat. „Cele mai bune foi de pus \n
mâncare sunt foile de varz` desprinse deja

de c`p`]ân`“, spune tanti Tu]a. Se a[az` un
strat de varz` t`iat` lat, a[a, la dou` degete, se
adaug` un strat de carne mai \mp`nat`, costi]`

sau sc`ricic`. Strat dup` strat, pân` se umple
oala. Op]ional se pot pune, pe lâng` carne, [i

buc`]i de cârna]i afumat. Se adaug` ap`
pân` la buza vasului [i se d` la foc mol-

com câteva ore. Era s` uit, se mai
pune [i o crengu]` de cimbru,

pentru arom`. Spre sfâr[it,
când carnea devine fraged`,

se face un rânta[. çn untur`
de porc \ncins` se

pr`je[te o lingur` de
f`in` [i se adaug` pen-

tru culoare pu]in` boia.
Rânta[ul se toarn`

peste compozi]ia din
oal` [i se mai las` la

fiert pu]in, s` se
p`trund`. Dac` pune]i

[i-o lingur` de smân-
tân` \n farfurie nu

sc`pa]i f`r` dou`, trei
castroane b`gate 

la ghiozdan.

T
o]i [tim ce \nseamn`
m`m`lig`, dar „toponit`“
este un termen necunoscut,

dar nu [i pentru tanti Tu]a, cea care
mi-a vândut re]eta. De[i nici ea nu
[tia de unde „vine“ expresia, se pri-
cepe de minune s` o pun` \n prac-
tic`. Cert este c` mam`liga
toponit` este delicioas` [i mai ales
s`]ioas`. Se ia un ceaun mic [i se
a[az` straturi, straturi: 

un rând m`m`lig`, un rând jumeri,
un rând brânz`, tot a[a pân` se ter-
min` vasul. 
Deasupra se pune  o lingur` de unt
[i se sparge un ou. Se d` la cuptor
pân` ce oul se face ochi [i se gar-
nise[te cu o lingur` de smântân`.
çnainte s` ataci ceaunul, trage [i un
„shut“ de palinc`, din cea care as-
cute sim]urile [i te preg`te[te pen-
tru festin.

M`m`lig` toponit`

Lucskos

MÅNCI PÅNå CRåPI
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P
oate este cel mai comun fel \ntâlnit
\n România: aluat cu pu]in` brânz`
[i pl`cinta-i gata. Aici intervin

diferen]ele - cum faci aluatul, cum
fr`mân]i brânz`, cum coci compozi]ia.
„Pl`cint` cu brânz` pe lespede“ este un
fel care se \ntâlne[te numai \n zona
Arie[eni.  Re]eta-i simpl`, spune special-
ista noastr`: se face un aluat dospit de
pâine, se rup buc`]i de aluat, se \ntind
apoi cu sucitorul. çn mijlocul fiec`rui ochi
de aluat se pune brânz`, a[a cât iei cu
vârful degetelor. Aluatul se strânge

pung` peste brânz` [i se trece iar prin
sucitor, pân` se \ntinde cam de dou`
palme s`n`toase. Se pune pe o lespede
pe piatr` [i se bag` la cuptor pe ambele
fe]e. „Secretul acestei pl`cinte st` \n
brânz`. Noi folosim o brânz` fr`mântat`
uscat`, care nu se tope[te \n compozi]ie“
dezv`luie tanti Tu]a. Dup` ce s-a copt, se
unge cu unt [i se serve[te fierbinte. Eu
am descoperit c` merge s` pui deasupra
[i dou` linguri]e de dulcea]`, de afine
sau meri[oare, din cele crescute pe coast-
ele mun]ilor.

Cântec tzopesc

Doina-i frunz` de mesteac`n
Codru-mi cânt,  eu m` leag`n
M` leag`n cu dorurile, 
Doina-mi seac` inimile,
ßi-ai doini, doina doina. 
ßi iar verde m`r rotat, 
Vers cu dor amestecat, 
Doru’ dup` frunza rar`
S`-mi cânt doina pân`-n sear` 
ßi-ai doini, doina doina.
Noi n-avem ]ar` de vânzare, 
Nici pre] de negu]`rit mo[ia, 
Vrem liberi s` tr`im sub soare
Cu orice nat n`scut \n România!
Noi n-am râvnit mo[ia nim`nui 
ßi n-am mu[cat din trupul 
altei ]`ri, 
cum o f`cur` unii,
Nici n-am privit ograda din vecini 
cu ochii [ui; 

Ne-am mul]umit cu cât ne-au d`ruit
str`bunii 

Pân’a fost Horia \mp`rat, 
Domnii nu s-au descul]at, 
Nici \n pat nu s-au culcat, 
Prânz la mas` n-au mâncat.

Pl`cint` cu brânz`  

P.S. çn drum spre Bucure[ti, m-am oprit,
\mpreun` cu echipa, la restaurantul unui
hotel din B`ile Ol`ne[ti, lâng` Râmnicu
Vâlcea. ßti]i ce am mâncat?! Unul dintre

cele dou` feluri: piept de pui sau ceaf`,
ambele la gr`tar. Garnitur` una singur`
- cartofi la pung`, pr`ji]i incomplet. Bun
venit \n România!

T`ria lor

S
e nume[te simplu: ]uic`. Nici pa li n -
c`, nici horinc` - ]uic`. Are cam 50 -
52 de grade. Se face din prune [i

mere. Pe valea Arie[ului ]uica se face
doar pentru consum intern, pentru gos-
pod`rie adic`. ¥uica de prune se fierbe
toamna pe la sfâr[itul lui octombrie, s`
se a[eze pân` \n S`rb`torile de Iarn`.
]uica de mere, se fierbe prim`vara,
\nainte de Pa[te. Fructele nu se
amestec`. Ori de prune, ori de mere.
Mo]ii cump`r` fructele toamna de la [es,

le pun \n butoaie [i a[teapt` ca fructul
s`-[i lase seva. Dup` care trec la fiert.
Fiecare are \n b`t`tur` un mic ca zan,
dac` nu apeleaz` la vecini. Pentru c` nu
se face \n cantit`]i industriale, nici nu se
g`se[te la vânzare. E doar pentru a cin-
sti oaspe]ii. Dac`, totu[i, se vinde, pre]ul
este destul de piperat, \ntre 30 [i 40 de
lei litrul. Cu ce merge? Cu un platou de
"porc`rii": tob`, jumeri, slan`, leb`r,
cârna]i, toate "home made", cum ar zice
snobii.
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„Dac` nu m` ve]i g`si \ntr-un loc \nseamn` c` sunt \ntr-altul.
Undeva eu m-am oprit [i v` a[tept.“

Walt Whitman


