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Am consultat, decuseară, ViaMichelin și
am aflat că, înainte de a intra în Sântămăria
Orlea, ar trebui s-o virăm la dreapta. La
prima intersecție am oprit la localul intitulat
„La Popică” (ținut de SC Găbiță SRL) și am
băut o cafea. Patroana (sau barmana, era
una și aceeași persoană) face naveta de la
Călan cu un Smart pe al cărui geam erau
agățate o grămadă de cruci de diferite
mărimi. Stăm afară și în depărtare, zărim o
pârloagă pe care erau amplasate câteva
jocuri pentru copii.  Reclama localului
(„Povestea merge mai departe”) ne dă
curaj. 

Revoluția agrară în
România: o babă, o sapă
și-un covrig de-un leu
Următoarea oprire o facem la Chitid. În

centrul comunei e un panou publicitar care a
rămas neschimbat de la ultimele alegeri. La
reclamele electorale existente s-a mai adăugat
una despre oferta, de nerefuzat, privitoare la
găinile noastre ouătoare. Le rezumăm pe
rând: 1.„Îndrăznește să crezi în România!”,
2.„O nouă șansă pentru hunedoreni!” și
3.„Vând găini ouătoare. Preț fix 15 lei”. Un
telefon public fără receptor și neracordat la
curentul electric întregește tabloul. În
localitatea Chițid, la popa (neortodox) la
poartă e o mâță moartă. Nu e vorba de mâța
aceea din poezia copilăriei, e una reală dintr-o
realitatea imediată. La terasa “Mihăiță”, câțiva
tineri combat energic cu bere „Timișoreana”.
Titi îmi reamintește un banc vechi cu temă
rurală și ăia fac ochii cât cepele: „Voi de ce nu
semănați?” Răspuns: „Pentru că nu suntem
frați”. Și povestea lor merge mai departe.  Pe
marginea drumului dăm de o veche piatră
funerară care e ridicată în amintirea lui Ion
Ileana și a soției sale, Maria (1893-1975). Dl.
Ion a specificat că monumentul „sa ridicat de
el fiind în timpul vieții în 1974”. Omul era
cinstit, ar fi fost mai greu după... Căscăm gura
la un deal verde străbătut, de la un cap la altul,
de terase, așa cum am mai văzut doar în
documentarele cu harnicii  țărani chinezi.
Intrăm în vorbă cu două vârstnice țărănci care
lucrau câmpul. Ne lămurim. Terasele dealului
erau de pe vremea ceapeului, în vremea când
localnicii cultivau vița de vie și ridicaseră chiar
și o cramă pentru uz general. Asistăm la un arc
peste timp. Nu numai Burebista ne-a distrus
viile ci și capitalismul românesc. Pe drum,
dăm nas în nas cu dna Lăsconi Silvia care
pleca, voioasă, la munca de la câmp. Într-o
mână ținea sapa, aruncată, nonșalant, peste
umăr iar într-alta un covrig de-un leu. A
acceptat să se fotografieze lângă un panou
supradimensionat (și suprarealist) care
informa poporul despre obiectivele naționale
pentru dezvoltarea rurală. Un moș care a
lucrat o viață la uzinele de la Călan cară, acum,
un cărucior plin cu o grămadă de sticle
butucănoase din plastic. Au câte 5 litri fiecare
și sunt umplute de la „fântâna cu leacuri”.
Toată apa e pentru el și familia lui. Nu vrea s-o
mai împartă cu nimeni. Când vorbește de
combinatui siderurgic de la Călan lăcrimează.
Totul a fost pus la pământ și peste pământ s-a
semănat iarbă. Dar vectorii capitalismului
românesc au și început să apară. În locul
combinatului au răsărit o spălătorie auto și o
magazie care vinde anvelope second hand. O
babă, Floarea - pe numele ei mic, leagă un
buchet de flori pe o cruce de fier aflată la capul
podului. O jerbă a aruncat-o direct în ochiul de
apă de sub pod. Omul ei, Coriolan, a căzut
acolo acum vreo 30 de ani și a murit. Din

decență nu ne-am satisfăcut curiozitatea
privitoare la cauzele reale ale morții sale. Viața
merge mai departe. Tineretul din Bucium a
petrecut, în ziua de 7 ianuarie 2017, la
tradiționalul Bal al călușarilor, organizat la
căminul cultural începând cu ora 20. Le-a
cântat formația lui Trandafir Bănățeanul. La
Chițid drumurile se bifurcă. Până la Blidaru
mai sunt de parcurs 17 km, până la cetățuia
Costești sunt 16 și 15 până la castrul roman din
Costești. Până la Sarmisegetusa sunt fix 33 de
kilometri. Piatra Roșie era mai aproape, la 14
km, dar era în direcția opusă. Lăsăm în urmă
Ocolișu Mic, după ce am traversat două
dealuri cu serpentine multe și accentuate. La
Ludeștii de Jos am văzut un Iisus mare așezat
pe o cruce sculptată, migălos, în lemn. Ca să
fie sigur că Iisus nu-și va lăsa crucea la
Ludeștii de jos, cineva I-a mai bătut,
preventiv, și două cuie în dreptul pectoralilor.
Cuiele erau îngropate în lemn până la
jumătate iar floarea lor a rămas afară. Crucea
Mântuitorului e înconjurată de un gard
metalic prevăzut cu o poartă. Stâlpii care
susțin poarta se termină, în vârf, cu două cutii
negre de „energy drink”. Nu vom divulga
marca pentru a nu profera o blasfemie.
Ajungem la Costești. Avem două variante. Ori
vedem Castrul roman, ori alegem Cetățuia.
Erau cam la aceeași distanță, Castrul era la
stânga, Cetățuia - la dreapta. Am ales s-o luăm
la dreapta. 

“Glorie Daciei Mari!”
Între un „Val de pământ”
și o „Scară de acces”...
Urcăm o pantă abruptă și, după o jumătate

de  kilometru, ajungem în vârf. Ne întâmpină
câteva table ruginite peste care o mână
tremurată a scris, șerpuitor, câteva texte de
interes general. Cea mai proaspătă dintre ele
ne avertizează, în trei limbi, că situl unde am
ajuns face parte din patrimoniul universal
UNESCO.  Altă tablă ne informează că
“perturbarea liniștii în incintă prin orice fel de
mijloace (strigăte, pocnitori etc) este strict
interzisă”. Ne-am conformat. O treia tablă, la
fel de ruginită, conținea un fel de desen
abstract iar sub el se ascundea, discret, un text
informativ. Desenul conținea trei figuri
geometrice alungite, neregulate și concentrice.
Am ajuns la concluzia pertinentă că schema
respectivă aducea, oarecum, cu un vagin. N-
avem dovezi dacă, în viziunea celui care a
conceput panoul, era vorba de un vagin roman
sau de unul dac. Un text ce părea scris cu
vopsea simpatică se lasă greu descifrat. Nu ne
dăm bătuți și îl transcriem. „Prima reședință a
regatului dac din vremea lui Burebista, cetatea
Costești se află pe culmea dealului Cetățuie și
constituie un punct de pază pe malul stâng al
apei Grădiștea. Sistemul de apărare al cetății
era creat din valuri de pământ cu zid de piatră,
flancat de trei bastioane și o dublă palisadă.
Platoul superior era ocupat de două turnuri-
locuință la care se ajunge pe o scară
monumentală. Tot aici găsim urmele unui
turn de veghe. Pe terasele mamelonului au
fost identificate patru sanctuare rectangulare,
cisterne de apă, turnul de apărare”. O mână
dibace, aparținând - indiscutabil - unui patriot
român, a scrijelit pe tabla cu textul de mai sus:
„Glorie Daciei mari!” Subscriem. La intrare în
cetățuie, pe stânga, era un dâmb în care era un
înfipt un par c-o tablă-n vârf. Tabla ne
lămurește despre ce-i vorba: e un „Val de
pământ”. Un alt indicator, aflat în fața unei
scări, ne dezleagă un alt mister: avem în față o
„Scară de acces”. Nimic mai adevărat. În rest,

alte indicatoare ne avertizează că n-avem voie
să călcăm în picioare bătrânele pietre din sit.
Ne conformăm dar, din păcate, suntem nevoiți
să călcăm pe coji de semințe de floare, pe
uscate balegi de vaci dar și pe o iarbă grasă,
năpădită de urzici, păpădii, trandafiri
sălbatici, tufe de muri și de zmeură, de
hepatica transilvanica și de arnica montana.
Flori firave străpung spațiile strâmte dintre
pietrele bătrâne, pline de un mușchi verde ce
atestă patina vremii trecute. Pietrele
respective erau “protejate” pe niște pari
metalici ruginiți ce susțineau un acoperiș de
tablă ros, la rându-i, de o rugină
atotbiruitoare. Ruinurile Costeștiului nu ne
mai inspiră precum, odinioară, ruinurile
Târgoviștei îl inspirau pe Cârlova. Felul cum
arată, azi, ruinurile Costeștiului ne revoltă.
Ne-am plimbat, ca vodă prin lobodă, avându-l
alături pe fratele Constantin, prin situl
arheologic. Nu ne-a întrebat nimeni de
sănătate. Am citit la intrare că n-avem voie să
strigăm și nici să pocnim din bici pe lângă boi.
Așa că ne-am reprimat pornirile barbare și am
coborât la mașină. La Costești, o rulotă, cu un
câine flocos dormind sub ea, avea afișată pe
geamul murdar o ofertă de clătite tradiționale
uriașe cu scrob (brânză, smântână, ou), cu
brânză de burduf, cu banane, cu nutela,
biscuiți, gem plus niscaiva hot dog-uri. Fiecare
costa 8 lei. Rulota era închisă pe timp
nedefinit. Probabil că va fi deschisă odată cu
Întâlnirea tineretului cu istoria de la Costești.
Am citit o ultimă recomandare înainte de a
intra în inima ținutului dac. “Respectă-ți
străbunii! Nu arunca gunoaie în zona cetăților
dacice!” Zona arheologică protejată e
localizată între Vârful Fata bătrână, Dealul
Groșilor, vârfurile Negru și Parva, Dobraia,
Dealul Grosu, Fruntea, Baru, Prelucile, Dealul
Arsului, Ocolișu Mic, Sibișel și Cucuiuș. Până
la Sarmisegetuza Regia erau 18 km. La drum,
așadar...

Descoperirile
arheologice la români:
„Un copac a căzut 
peste un alt copac 
și la rădăcina lui 
era matrița dacică...”
Drumul spre inima statului dac e, pe ultima

lui porțiune, un drum pietonal pavat cu pietre
cubice. Un zid de sprijin meschin, cam de-un
metru înălțime, nu poate opri dealulurile care,
la orice adiere de vânt sau la prima ploaie cu
spume, o iau iau la vale. Falnicii copaci stau cu
rădăcinile-n aer și când solul nu mai rezistă se
apleacă și cad peste drum. Drujbele
secționează copacii cât să nu afecteze
circulația pietonală iar arborii rămân cu
rădăcinile de-o parte a drumului iar cu vârful
în cealaltă parte. Mijlocul e destinat încălzirii
pe timp de iarnă a jandarmilor montani, a
centrului de informare turistică și a casei de
bilete. După prima curbă a drumului, un
miros diafan de rahat îți mută nările din loc.
Sunt mai multe cabine de lemn, pentru femei
și bărbați, de unde se colectectează dejecțiile
umane prin conducte de plastic care duc la un
rezervor de dimensiuni apreciabile. E o
metodă civilizată care adună la un loc tot ce
lasă în urmă turiștii. Mai puțin mirosul care
inundă pădurea cu arbori seculari. Cineva,
care a vizitat situl într-o vară fierbinte a
îndurat cu stoicism calvarului nasului. (La
cealaltă Sarmisegetuză, cea de la șosea, e o altă 
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Mihai Barbu
Pe drumuri de munte, 

spre Inima statului dac. Fără Calistrat Hogaș
și fără iluzii deșarte...  

Ruinurile
Costeștiului nu
ne mai inspiră
precum,
odinioară,
ruinurile
Târgoviștei îl
inspirau pe
Cârlova. Felul
cum arată, azi,
ruinurile
Costeștiului ne
revoltă. Ne-am
plimbat, ca vodă
prin lobodă,
avându-l alături
pe fratele
Constantin, prin
situl arheologic.
Nu ne-a întrebat
nimeni de
sănătate. Am citit
la intrare că 
n-avem voie să
strigăm și nici să
pocnim din bici
pe lângă boi. Așa
că ne-am
reprimat
pornirile barbare
și am coborât la
mașină. La
Costești, o rulotă,
cu un câine flocos
dormind sub ea,
avea afișată pe
geamul murdar o
ofertă de clătite
tradiționale
uriașe cu scrob
(brânză,
smântână, ou), cu
brânză de burduf,
cu banane, cu
nutela, biscuiți,
gem plus niscaiva
hot dog-uri.
Fiecare costa 
8 lei. 

(continuare în p. 31)


