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În loc de început
Povestire despre lumea pe care o explorează deopotrivă  

șamanii, oamenii de știință și oamenii simpli

Stiința și gândirea magică există din dorința de a explica lumea ce 
ne înconjoară... Fie că folosim argumente „exacte” fie că folosim 
argumente subiective, recurgem la acestea pentru că există o nevoie 

de cunoaștere și mai ales de explicare, de găsire a unor explicații pentru ceea 
ce este în jurul nostru.  La început totul a fost șamanic, lumea, prea complexă, 
a copleșit primii săi spectatori și între reverențele lor, aceștia au invocat un 
mare artist - un creator (sau o echipă de creatori) pentru spectacolul lumii 
înconjurătoare.  

Pe măsură ce am început să înțelegem resorturile ce pun lumea în mișcare, am 
început să ne distanțăm de acești mari artiști creatori și să admirăm natura. 
Știința a apărut odată cu această înțelegere. 

La început ca o rețetă care oferea o explicație. Căci știința presupune 
descoperirea unor ingrediente și unor procese din spatele unor fenomene, 
ingrediente și procese ce odată lămurite, aplicate de oricine conduc spre 
același rezultat - modelul științific sau explicația, bazate pe elemente obiective.  
Împletirea este discutabilă. Imaginația este necesară în știință. Imaginația-
visare. Trebuie doar transformată într-o rețetă și transformată într-un proces 
repetabil, asta e de fapt știința. Cât timp procesul nu este repetabil experiența 
e inaccesibilă celorlalți. Astfel putem să vorbim de magie, de miracole. Doar 
dacă avem explicația-rețeta-metoda și doar dacă și alții pot trăi și repeta ceea ce 
povestim, atunci am făcut pasul spre știință. Însă, ca final misterios, Einstein 
spunea că înainte de a teoretiza teoria relativității, o vedea - vedea lumea și i-a 
fost mai greu să pună în cuvinte ceea ce vedea, să dea explicații, decât să „vadă” 
în sine. 

Acum, între oamenii simpli și marii exploratori-cercetători se deschide 
prăpastia rătăcirii. Unii au avansat așa de mult în explorarea lumii încât au 
pierdut legătura cu ceilalți. Și când se regăsesc, știința devine neinteligibilă, 
nereplicabilă de către cei care ar fi trebuit să o înțeleagă. Așa se nasc depărtările 
și lumea uită de lucrurile din jur și de fabuloasele lor povești-explicații.
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Întâia parte - Chihlimbar și așezări rupestre

După ce am părăsit valea Buzăului am continuat drumul alături de 
firul văii Sibiciului. Se spune că pe această vale se găsește chihlimbar. 

Tot aici, săpate în stâncă și ascunse între dealurile împădurite, se pot găsi 
urme străvechi - așezările rupestre. Unii spun că ar fi mai misterioase decât 
piramidele și că ar ascunde o lume magică și acum inaccesibilă. Alții le citesc 
drept semne ale unei locuiri de către oameni religioși, în căutarea luminii și 
adevărului, mai aproape de Dumnezeu, mai departe de zarva omenească. 
Oricare ar fi explicațiile, fie că voi găsi aceste comori sau nu, locul în care mă 
aflu este nespus de sălbatic. Doar vag, pe firul văii, oamenii și-au încropit 
gospodării, ca niște forturi cu care încearcă să facă față puterilor naturii.

Până să ajung la dealurile sălbatice, la doi pași de valea Buzăului, se distinge 
silueta unei cariere ce se înalță în dreapta drumului. Poteca ocolește 
dealul hâd, iar măruntaiele stâncoase se revarsă în valea pe care o urmez. 
Curiozitatea mă îndeamnă să mă opresc pentru a cerceta. Fiecare loc, 
fiecare piatră ascunde mai multe comori și învățături decât s-ar crede.  
Sunt cu ochii în patru în căutarea unui afloriment - așa spun geologii locului 
unde piatra se ivește de sub pământ și vegetație. Afloriment - un cuvânt ce 
înseamnă de fapt „locul unde înflorește stânca”.

Doar la câteva sute de metri mai sus de răscrucea ce m-a despărțit de drumul 
văii Buzăului mă opresc în dreptul unui afloriment - o râpă. Drumul de sub 
râpă este răscolit, iar asfaltul lipsește. Chiar sub picioarele mele blocurile de 
stâncă sunt rupte și în mișcare. O mișcare însă mai lentă decât creșterea părului 
la oameni. O mișcare implacabilă și nestăvilită a forțelor uriașe ale Pămânului. 
Aici se înalță munții. Și asta se vede până și în cele mai mici râpe. Pietrele îndoite 

Valea Chihlimbarului
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și rupte sunt semnul înălțării. Iar peisajul trădează pe deplin dinamica acestor 
mișcări: peste tot se văd frângeri de stâncă, unde oportunistele pârâiașe au găsit 
piatra cea mai ușor de rupt și-și croiesc văi nespus de adânci pentru șuvoaiele lor 
lipsite de putere. Locuri minunate pentru că apele deschid „pagini” noi pentru citiri 
în piatră. 

La doi pași mai sus, un astfel de pârâu mi-a oferit răspunsuri și dovezi. Râurile 
sunt mari colecționare de rocă, adunând fragmente din stâncile aflate în amonte 
- la deal. Văzând aceste fragmente de piatră nu pot să nu mă gândesc că poate 
Pământul acesta este viu, ca un tot și în măreața-i înțelepciune îmbină elementele 
ca într-o căutare infinită de alchimist ce e străină înțelegerii și simțirii noastre. 
Cum altfel aș putea cuprinde povestea acestor fărâme de piatră, deunăzi blocuri 
uriașe, iar înainte fragmente de nisip sau fin praf de abis de mare, azi iarăși sparte 
pentru ca într-un mâine nu foarte îndepărtat să redevină un alt nisip sau praf 
de abis de mare, care să contruiască o altă stâncă, o altă adunare cu vecini noi, 
din locuri noi ce va să fie spartă în blocuri și pietroaie de alte râuri noi, spre a fi 
dusă înspre mare ... Ce lungă și imensă amestecare. Pot spune despre unele pietre 
că înainte erau nisipuri dintr-o mare, dar imaginați-vă că veneau din alți munți 
și dealuri de nisip, ce zăvorâseră o altă mare și ce la rândul lor veniseră din alți  
munți-dealuri și din nou nisip de mare... Nu amețiți căci abia am început cercetarea 
poveștii pietrelor. 

E bine ca atunci când stai pe marginea unui râu și vrei să-i înțelegi colecția,  
să începi prin a aduna, fie cu privirea sau nu numai, pietre într-o selecție cât mai 
detaliată. Apoi să le grupezi pe categorii. Nu trebuie să fi specialist. Cu puțină 
atenție, ascultând de buricele degetelor, sunetul loviturii în piatră, iscuțimea 
ochilor și uneori chiar de miros vei regăsi cunoașterea ancestrală, poate moștenită 
de la strămoșii noștri din Epoca de Piatră, de a desluși pietrele între ele. Căci încă 
de atunci, de la început, noi și piatra ne-am început conversația. Piatra ne-a spus 
multe povești și ne-a ajutat, iar noi am venerat-o cu ofrande ca pentru un zeu sau 
cu pelerinaje moderne ca pentru un monument al naturii. Așa că dacă am face un 
inventar cu ceea ce ar trebui să ne fie firesc pe lumea asta, piatra ar fi cu siguranță 
pe listă.

După ce am cercetat albia pârâului ce se cască pe marginea dreaptă a drumului, 
am reușit să dezleg misterul carierei pe care am văzut-o de jos din vale.  
Este vorba de diatomită - o rocă ușoară ca un fel de praf întărit, folosită pentru 
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Întâia parte - Chihlimbar și așezări rupestre

proprietățile sale abrazive. O rocă ce ascunde o poveste fantastică.

Înainte să scriu despre diatomită, o să mai povestesc puțin despre priveliștea pe 
care o poți admira aici. Este un peisaj foarte răscolit. Râpele sunt fragmentate 
de numeroase falii. Iar pe abrupții astfel formați rareori găsești un copac 
mai voinic sau chiar încăpățânat de-a dreptul să se prindă cu rădăcinile de 
pământurile mișcătoare.

Pereții văilor au culori ce alternează de la crem la cenușiu sau chiar negru. 
Din loc în loc, alinierea culorilor este stricată de crăpăturile care permit 
fragmentelor de roci să alunece dintr-un strat în altul și să amestece nuanțele 
strict delimitate înainte. 

Locul este un martor viu al vitezei cu care natura își schimbă înfățișarea de-a 
lungul timpului. De la an la an vântul și apele vor modifica peisajul de aici. 

Descifrarea diatomitelor
Explicații geologice transformate într-o poveste pentru cei ce vor să călătorească în timpuri 

preistorice, de mult dispărute

Fină și foarte ușoară, diatomita nu lasă nici un semn vizibil al incredibilei 
sale origini. 

Diatomita este formată din aceleași ingrediente ca și cuarțul și sticla. Dar cine 
ar putea ghici că această rocă este un martor cheie al unei lumi mai bizare 
decât tot ceea ce credeam posibil? 

Este de fapt o adunătură de fragmente microscopice ce cândva au fost cochilii 
secretate de forme de viață marine. Forme de viață cu armuri de sticlă ce 
constituie cel mai comun tip de fitoplancton. Sunt unicelulare, iar carcasa 
silicioasă în care sunt încastrate poate lua diferite forme. Cu toate acestea, 
de obicei este formată din două părți asimetrice legate de o punte mai joasă.  
De aici și numele de diatomee.     
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Privite la microscop, diatomeele desfășoară o geometrie uimitoare, ce pare să 
eclipseze foarte rara capcacitate de a folosi sticla ca parte a corpului.

Pentru mine prezența diatomitelor evocă alte lucruri. 

Paleontologii sugerează că diatomeele s-au format în jurul perioadei Jurasic 
timpuriu. Atunci când existau în primul rând întinderi de apă - o mare 
preistorică, apoi vulcani... Da, pentru a putea găsi atâta abundență de 
diatomee, trebuia să fie o sursă de sticlă care să poată fi procesată de aceste 
organisme, așa că undeva, alăturați mării de care pomeneam mai devreme, 
trebuie să fi existat și vulcani activi. Și ar mai fi ceva de pomenit: în acest 
orizont nu se văd alte fosile. Asta mă duce cu gândul la faptul că în această 
parte a acestei mări preistorice, abundența de diatomee nu era completată de 
alte organisme marine: scoici sau pești. 

Dar care a fost procesul prin care au fost create aceste roci? Voi încerca în 
câteva rânduri să schițez mediul de formare. 

Atunci când condițiile de viață devin nefavorabile pentru diatomee, ceea 
ce se întâmplă de obicei atunci când nivelul de silice scade și se epuizează 
de asemenea și nutrienții necesari dezvoltării acestor organisme, celule de 
diatomee se scufundă în alt strat al apelor. Această scufundare poate fi realizată 
fie printr-o pierdere a controlului de flotabilitate, fie prin comprimarea 
materialului care leagă celulele între ele sau chiar prin secretarea unui material 
care să crească greutatea diatomeelor și să le permită astfel migrarea în jos. 
Celulele care ajung în apa mai adâncă de pe fundul mării se pot odihni până 
când condițiile devin apoi favorabile din nou. Cele care nu rezistă până la 
crearea unor ape în care își pot găsi factori favorabili dezvoltării sunt îngropate 
de sedimente marine și suferă un proces diagenetic (de transformare în piatră). 
Acest proces diagenetic poate începe printr-o compactare și poate continua 
cu o transformare a scheletului microscopic de sticlă într-un fel de gel călător. 
Acest gel se deplasează  prin rocile învecinate și se adună în noduli ce pot da 
naștere silexului prețuit de oamenii preistorici.
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Muzeul Chihlimbarului
O colecție modestă și povestea ei plină de aventuri ale căutătorilor de chihlimbar, 

descoperiri neașteptate și destine tragice 

Mulți au venit aici în căutarea unor comori nemaivăzute. La început au 
fost veneticii, puși pe pradă și câștiguri grăbite. Credeau că o să dea de 

urmele unor zăcăminte de chihlimbar ce îi vor face bogați, dar nu a fost așa. Au 
urmat exploratorii moderni care au folosit știința și ingineria pentru a face aici 
o exploatare profitabilă. Și chiar dacă au găsit mici comori, nici de data asta 
nu a fost așa. Au venit apoi comuniștii. Aceștia, cu cohorte de condamnați, au 
fost mai hotărâți decât toți ceilalți să triumfe asupra naturii, să smulgă toate 
comorile din dealurile Colților. Și ei, la fel ca și ceilalți, au dat greș. Dealurile 
au rămas tăcute și neînduplecate, iar râpele neiertătoare, abătându-se asupra 
celor ce încercau să rănească locurile peste putința de răbdare a pietrei. Așa 
se face că cei care au mai rămas aici au fost cei ce s-au deprins cu viața aspră. 



- 16 -

Cartea Locurilor

Colțenii, cei din satele de sub colț de stâncă, au legământul lor ascuns cu 
piatra. Un legământ al umilinței. Colțenii nu au căutat bogății, ci doar ajutor, 
ca un fel de compensație pentru traiul aspru de pe aceste meleaguri atât de  
sălbatice. De aceea colțenii sunt cei care găsesc chihlimbarul. Ceilalți pot să îl 
vadă în mica colecție locală sau, dacă se întâmplă să știe rânduiala pietrei și să 
aibă nevoie, s-ar putea să îl găsească în albiile râului sau într-o stâncă, învelit în 
cămașa sa de cărbune, auriu sau sângeriu, ca o piatră a soarelui în zi sau asfințit. 

Încă din anul 1973 localnicii satului Colți au amenajat aici expoziția pentru 
chihlimbar. Colecția Muzeală Colți a Muzeului din Buzău, căci așa se numește 
căsuța de care vă povestesc, este singurul de acest gen din România. Colecția 
expusă include atât bucăți de chihlimbar neprelucrat, dar și bijuterii frumos 
lucrate. Tot aici poți vedea uneltele folosite pentru extragerea și prelucrarea 
chihlimbarului până în anul 1935, când inginerul Dumitru Grigorescu a fost 
autorizat să exploateze chihlimbarul de pe teritoriul României. Documentele 
care atestau acest drept pot fi de asemenea găsite în interiorul muzeului. 
Printre cele mai spectaculoase exponate se numără cele două bucăți de 
chihlimbar care cântăresc peste 1500g, sau bucățile care au mai multe culori 
- de la galben transparent până la negru opac. Cu toate acestea, pentru mine 
atracția muzeului a fost de departe chihlimbarul cu o intruziune fosilă.  
În interiorul acestuia poți descoperi, dacă privești cu atenție, o furnică veche 
de milioane de ani!

Povești despre pietre

Dacă te uiți în prăpăstiile de stâncă alb-strălucitoare ale văii Colților, 
te îndemn să atingi piatra. Să o simți, să îi atingi texturile, pentru că 

piatra aceasta are o poveste preistorică. Geologii îi spun Gresie de Kliwa (gresie 
însemnând nisip cimentat, iar Kliwa provenind de la numele unei localități din 
Polonia unde a fost descrisă de către specialiști), noi o să-i spunem „piatra colților” 
căci numele satului și peisajul accidentat al acestor locuri este datorat acestor roci.
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Pentru a începe călătoria în lumea de poveste a pietrei Colților, trebuie să fac 
precum detectivii de odinioară. Trebuie să caut dovezi și să le alipesc într-un 
scenariu plauzibil. Nu este ușor și este nevoie, pe lângă dovezi, de concluziile 
unor cercetări minuțioase. Căci scena nașterii pietrei colților este mereu 
misterioasă, mereu întrebătoare, mereu cu enigme de rezolvat. Iată însă cum 
poți să citești aceste pietre, pe baza a ceea ce cunoaștem azi, în primii ani ai 
secolului 21.

-

Povestea pietrelor pe care le vedem azi în râpele și stâncile de pe valea 
Colților începe cu milioane de ani în urmă, când frânturi de pietre, 

numite de geologi sedimente, au fost purtate de vânt sau apă și depuse mult 
mai departe față de roca-mamă, cea care a dat naștere acelor mici firicele de 
nisip. În timp, granulele au fost compactate sau cimentate și astfel s-a format 
roca numită gresie. Privită cu ochiul liber, în această piatră se pot observa mici 
cristale de diferite culori, rotunjite de forțele care le-au transportat. 

Pereții stâncilor de la Colți sunt formați din gresii alternate cu menilite și șisturi 
disodilice. Dar să le luăm pe rând... O dată ce te apropii de perete și îl atingi, 
simți ceva grunjos, dur și exfoliant. Aceea este gresia. Dar din loc în loc, lamele 
cenușii închis sau maronii se arată. Unele sunt foarte friabile, desfăcându-se 
în mii și mii de bucățele doar dintr-o atingere, iar altele sunt foarte dure, 
compacte. Cele friabile sunt de obicei cenușii-negricioase și câteodată au chiar 
un miros puternic de păcură. Acestea sunt șisturile disodilice și sunt formate 
din materie organică, adică fragmente de plante tasate și apoi îngropate pentru 
o perioadă lungă de timp. Cele compacte pot fi maronii sau cenușii și poartă 
numele de menilite. 

Cei norocoși pot simți în palme “chemarea” chihlimbarului. Căci legenda 
spune că piatra trebuie mai întâi să te cheme ca să o poți găsi. Doar localnicii 
îi știu secretul: unde se ascunde și cum poate fi descoperită. Deși nu am avut 
norocul să găsesc eu însămi chihlimbar, vă pot oferi unele sfaturi despre cum 
puteți deosebi o piatră adevărată de una falsă.

Chihlimbarul adevărat este translucid, amorf și cu multe fisuri sau intruziuni 
fluide în care uneori se pot găsi urme de plante sau animale preistorice.  
O altă proprietate definitorie chihlimbarului este densitatea mică, care îl face 
să plutească în saramură. 
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Numele de electron provine de la cuvântul grecesc chihlimbar, ήλεκτρον. 
Acest material a jucat un rol esenţial în descoperirea fenomenelor electrice. 
Proprietatea electrostatică a chihlimbarului a fost descoperită la sfârșitul 
secolului 7 înaintea erei noastre (îen.), de către Thales din Millet. Printr-un 
experiment simplu, acesta a descoperit cum o bucată de chihlimbar, frecată cu 
o bucată de material (lână sau blană) se electrizează - atrage particulele de praf 
sau chiar bucățele de hârtie.

Curios este faptul că originea chihlimbarului nu este știută. Odată secretată, 
rășina se întărește și se transformă în copal (un fel de rășină întărită foarte 
frecvent găsită în zilele noastre în America Centrală precolumbiană, unde era ars 
ca și tămâia). Se presupune că acest copal este îngropat în negura pământului 
unde îmbătrânește și se transformă în chihlimbar (prin procese de polimerizare), 
pentru ca mai târziu apele cristaline ale râurilor să îl dezgroape și să-l poarte pe 
cursul lor. Lunga și întortocheata călătorie a chihlimbarului a ascuns cu multă 
pricepere locul în care s-a format.

Te invit să-mi urmezi exemplul și să te apropii să admiri natura până în cel mai 
mic detaliu (cel mai mic cristal) al ei. Vei descoperi o lume apusă, o lume care a 
lăsat scris în piatră povestea ce-a trăit-o. 
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Drumul Chihlimbarului
O cărare peste prăpăstii, prin locuri cu chihlimbar și peisaje ce evocă lumea preistorică a 

chihlimbarului și locuri cândva locuite de oameni, unde casele se întorc în pământ

Pășim pe drumul chihlimbarului. Nu demult, acum mai puțin de o 
sută de ani, plaiurile Motocăi răsunau a zarvăt și vuiet. Era vremea 

când oamenii locului se avântaseră în căutarea chihlimbarului. Timpuri apuse.  
De atunci, parcă s-au întors vremurile: s-au așternut tăceri și sălbăticii peste 
aceste locuri din care se înălțau chiote de uimire și bucurie ce însoțeau 
descoperirile pietrelor magice colorate parcă în foc sau sânge.

Cu o seară înainte am fost găzduiți în curtea primitoare a ghidului local, expert 
în lucruri tainice – Diana Gavrilă. Niciodată nu mai avusesem o asemenea 
primire. Stâlp, marele menestrel, își gâdila chitara sa pretențioasă, acompaniat 
de un câine foarte critic, ce lătra la orice eroare muzicală. Sus, de la loja din 
nucul ce ne acoperea cerul înstelat, răsfrângerile neglijente ale lanternei 
dibuiau priviri fascinate ale unui grup de critici muzicali - vreo cinci pisici 
pasionate deopotrivă de cățărat, de muzică precum și de mirosul proviziilor 
noastre de pe masa de sub nuc. 

Cu vecinii de corturi am stat la taclale în noapte până când încet ne-a ajuns 
somnul. Pentru unii a fost o noapte numai bună pentru dormit în iarbă, iar 
pentru ceilalți o reculegere în cort, departe de oraș, de semnalul telefonului 
mobil și de grijile inutile.

Toată noaptea, pe cer au alergat nori mari și mici, iar pe la cinci s-a luminat. 
Mai rămăsese doar o fărâmă de nor învelit în lumini portocalii și violete. 
Peste noi ajunseseră razele unui răsărit oriental, probabil de pe undeva din 
Ucraina. Dar a durat doar pentru câteva clipe, apoi din nou întuneric și iar 
trezirea cromatică, de data asta în nuanțe rozalii. Cu greutate, treziți de soare, 
dar adormiți de mirosul de ierburi de pădure, ne-am urnit spre plaiurile cu 
chihlimbar. 

După un urcuș printr-o pădure, plantație de pin, ne-am regrupat deasupra 
unei prăpăstii. În stânga soarele, în dreapta vântul și din față, dinspre munte, 
pinii. Aminteau în contururile lor arhaice silueta coniferelor care născuseră 
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odată în trecut, fărâme de rășină ce urmau să devină chihlimbar. 

Locul avea un aer aparte. Atât de aproape de drum, de lume, dar totuși evocând 
atât de tare lumea veche peste care era așternut. Căci aici pietrele, deși tăcute și 
moarte, înălțate și rupte vibrau un ritm de demult. De pe vremea ultimei mari 
tragedii a Pământului. O tragedie denumită Oligocen. 

...

Este numit Oligocen pentru a nu uita vreodată de tragedia de atunci, 
pentru a da de înțeles că în acele vremuri a avut loc o mare catastrofă 

ecologică. Începând cu acum 40 de milioane de ani și terminându-se acum 30, 
Oligocenul a fost un moment crucial pentru apariția lumii așa cum o știm noi. 
Toate aceastea aveau loc cu foarte mult timp în urmă. Atât de mult timp, încât 
distanța străbătută de Pământ în jurul Soarelui, de atunci și până acum, este de 
o sută de ori mai mare decât distanța dintre Pământ și cea mai apropiată stea 
-  Alpha Centauri. 

...

A urmat călătoria prin satul părăsit. Cei șapte colți de stâncă, străjeri ai intrării 
în fostul sat, amenință parcă și avertizează turiștii să nu intre. Dar noi nu 
ținem seama. Suntem voinici și nimic nu ne poate opri! Plus că, dacă ai curaj 
și îi înfrunți, printre pietrele ce alunecă la vale poți găsi urme de pești ce trăiau 
în mări adânci, de mult dispărute.

Fascinații de arheologie pot vedea cu ochii lor cum casele de odinioară 
redevin țărână, cum ulițele se transformă în fundături sălbatice, cum natura 
îi aduce aminte omului cât de efemeră e prezența așezărilor sale. Încetul cu 
încetul, pașii coboară din nou la șosea, din nou spre mașina care ne va purta 
mai departe.
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Tainele rupestrului de la Aluniș
Descifrarea poveștii pietrelor scrise 

Timpul nu stă niciodată-n loc, dar uneori curge atât de repede încât își 
șterge singur urmele. În Ținutul Buzăului însă, clipele se scurg parcă 

mai greu. Veacurile nu numai că s-au suprapus dar s-au și împletit, rămânând 
vii nu doar în povești și obiceiuri, ci și în fapt.

Statui îmbrăcate în haine de mușchi și chipuri cioplite risipite printre 
copacii pădurilor sau grote ce păstrează texte tainice, cioplite prin posadele 
din munți - sunt doar câteva dintre vestigiile trecutului. Acestea rămân însă 
privilegiul aventurierilor, care se afundă în adâncul codrilor și prin trecătorile 
dintre stânci. Alte vestigii au rămas chiar în inima comunităților, fie că sunt 
de pădurari și ciobani, ca în Poiana Cozanei (incintele rupestre de la Nucu),  
fie de săteni, precum așezarea rupestră de la Aluniș.

Alunișul este un sat situat la 3 km NE de Colți, călătorul urmând un drum 
pitoresc ce șerpuiește pe Valea Alunișului și trece pe sub Piatra Corbului 
și Moțoca și pe lângă fostele mine de chihlimbar. Drumul străbate cătunul 
Strâmba, de unde se pot vedea plaiurile Alunișului, Poiana Martirei și 
vârfurile gemene ce străjuiesc Poiana Cozanei. Primii 2.5 km sunt asfaltați 
și permit un bun acces cu mașina, situația îngreunându-se puțin pe final. 
Călătoria este însă mult mai spectaculoasă dacă e făcută pe jos: liniștea 
deplină, adierea ușoară ce acompaniază curgerea râului și fântânile cu apă 
rece și bună, îndeamnă călătorul la drum. Singurele străji ale traseului sunt 
mistreții, care se strâng în albia Alunișului odată cu lăsatul serii. Forfota lor 
se pierde în cântecul greierilor și se contopește cu zgomotul înfundat făcut de 
târnăcoapele căutătorilor de chihlimbar.

Rupestrele de la Aluniș sunt învăluite în legende și misticism, existența lor 
fiind imaginată pe seama poveștii celor doi ciobani, Vlad și Simion, care 
ar fi săpat în stânci în căutarea unei icoane, așa cum li s-a poruncit în vis. 
Dincolo de aceste mituri, complexul este atestat documentar pentru prima 
oară în anul 1351, ca fiind schit de călugări, însă atât originile incintelor cât 
și ale adevăraților constructori rămân momentan date necunoscute. Se naște 
astfel o importantă întrebare și un mare subiect de dezbatere: cine a fost aici 
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înaintea sihaștrilor? Răspunsul stă scrijelit pe pereții de stâncă și îi așteaptă pe 
cei ce vor ști să-l citească.

Complexul este dispus pe trei niveluri, sau altfel spus “etaje”, primul dintre 
acestea fiind cel mai bine conservat. Aici se găsește incinta care constituie 
un altar încă funcționabil și o așa-zisă chilie, ambele fiind formate din două 
camere. 

Chilia este cu adevărat spectaculoasă, păstrând urmele sistemului de 
închidere/blocare a unei uși, o instalație simplă de încălzire formată dintr-o 
sobă cu deschidere în ambele camere și un horn, un pat cioplit în stâncă cu o 
mică firidă la bază și numeroase inscripții în chirilic. 

“Biserica” în sine este formată din două camere așezate perpendicular una 
față de cealaltă, în ambele fiind vizibile urmele unor lucrări de mărire și 
reamenajare a spațiului, care au fost efectuate cu alte instrumente decât cele 
originale. Amenajarea propriu-zisă a fost făcută cu o unealtă de lovire, cu 3 
sau 4 dinți distanțați la câțiva milimetri, care a lăsat pe gresie o textură fină, 
formată din linii paralele. Lucrările de mărire au fost efectuate tot cu o unealtă 
de lovire, însă formată dintr-un singur dinte care a lăsat o urma rugoasă, lungă 
de câțiva centimetri. Aceste observații sunt valabile pentru toate incintele,  
pe această bază putând fi identificate modificările ulterioare. A doua cameră a 
“bisericii” are în centru un altar din piatră, acoperit din nefericire de materiale 
textile moderne - și este bogată în inscripții în alfabetul chirilic. Caracterele 
sugerează faptul că acestea au fost cioplite în perioade diferite, iar de curând 
una dintre aceste scrieri, poate cea mai veche, a fost tradusă: 

Ctitări 
Simion Vlad 

Ieromonah Daniil EToMoN(?)Vârtolmiu 
Tăinuir(e)(?)

Iată așadar că apar numele legendare de Simion și Vlad, care însă, la modul în 
care este scris acest text, par să aparțină uneia și aceleiași persoane.

De o importanță deosebită pentru primul nivel al complexului rupestru de 
la Aluniș este existența unei inscripții formată din 34 sau mai multe caractere 
necunoscute, așezate pe 4 rânduri. Alfabetul este unul complet necunoscut și 
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după câte se pare, alte 4 inscripții de acest tip au mai fost găsite pe Valea Buzăului. 
Este cu siguranță cel mai vechi text din rupestrul de la Aluniș și probabil răspunsul 
la misterul ce înconjoară identitatea celor ce au amenajat incintele originale.

La primul nivel se mai găsesc de asemenea o incintă neterminată, contururile 
a alte două incinte ce urmau a fi amenajate, un presupus text funerar și treptele 
sculptate în gresie, ce ar fi trebuit să permită accesul la nivelul trei. Acestea din 
urmă sunt acum acoperite de pridvorul de lemn care a fost adăugat altarului în 
secolul al XIX-lea. Curioșii care vor privi în podul acestui pridvor vor observa 
că ultima treaptă este doar pe jumătate cioplită, probabil semn al grabei cu 
care vechii localnici au abandonat lucrul.

Accesul către al doilea nivel se face pe o pantă, care a fost amenajată de 
locuitori prin săparea în gresie a unor adâncituri pentru fixarea picioarelor și 
a mâinilor. Aici se găsește o singură incintă formată dintr-o singură cameră, 
pesemne la rândul ei neterminată. Interesante sunt firidele din exterior, care 
fixau un pridvor de lemn și un mic pod, pentru a înlesni accesul înăuntru - 
și seria de adâncituri cioplite în peretele exterior, cu rol de scară către horn. 
La câțiva metri distanță, pe un perete de stâncă se poate observa incizia unei 
forme hieroglifice. Vara este ușor de găsit, dar în anotimpurile ploioase este 
adesea necesar să se dezvelească mai întâi pătura de mușchi.

Al treilea nivel este în întregime distrus, aici păstrându-se urmele unor alte 
incinte. Ruinele au instigat prin forma lor imaginația oamenilor, de unde 
li s-au atribuit numele: Altarul, Turnul, Scaunul lui Dumnezeu. Acesta 
din urmă are un amplasament cu totul special, într-un punct de belvedere.  
De aici, Valea Alunișului este vizibilă până dincolo de Piatra Corbului.  
Accesul către al treilea etaj este din păcate dificil, la fel ca și coborâtul. Acesta 
a fost cu siguranță și motivul pentru care arhitecții acestui complex au avut 
inițiativa treptelor de acces, rămase însă nefinalizate.

Complexul rupestru de la Aluniș nu și-a dezvăluit încă toate secretele.  
Cu siguranță că mai sunt și alte indicii presărate pe pereții de gresie, în care 
și-au găsit locașul. Chiliile, altarul, textele cele mai vechi, simbolurile și 
hieroglifele, precum și așezarea complexului la confluența unor văi spun toate 
câte ceva, dar așteaptă pe cineva care să le audă adevărata poveste, să le citească 
și să le dea crezare.
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Poiana Cozanei
Amintiri din preumblările prin pădurile Cozanei

Dinspre Aluniș spre Poiana Cozanei

Din Aluniș, de la biserică la vale, pe a doua uliță ce se deschide pe partea 
stângă, am prins firul potecii care duce spre Poiana Cozanei. Drumul  

m-a purtat ușor până la un pârâu furișat sub marginea pădurii. L-am traversat, 
iar de aici mi-am continuat calea urcând pe pășuni însorite până la o stână. 
Peisajul cald și blând, în culori de vară, mă face să uit de orașul tumultuos din 
care am venit. Ochii îmi joacă după păsări și flori ce se întrec în a-mi deschide 
drumul. De la stână am găsit poteci largi pe care le-am urmat printr-o pădure 
de fag amestecată cu carpen.

Nu am apucat să mă obișnuiesc prea bine cu noul peisaj de pădure, căci la 
scurtă vreme poteca m-a condus spre o stâncă turtită, așezată imediat după 
intrarea drumului în pădurea de după stână. Curios, m-am apropiat. La baza 
pietrei am găsit așezată o bucată dintr-o cruce veche. La fel ca și crucea, piatra 
cu formă de țestoasă era scrijelită cu multe inscripții în cârcă. Acum era mai 
mult decât sigur că mă îndreptam spre faimosul fief al rupestrului de Buzău - 
Poiana Cozanei. 

Las în urmă piatra și urmez drumul ce urcă alene prin pădure, larg și plăcut 
până la cumpăna de ape ce deslușește o rapidă coborâre spre valea Nucu.  
De sus priveliștea este liniștitoare. 

Înainte de a coborî în vale, am urmat o potecă spre nord-vest, ce se desprinde 
spre dreapta exact pe firul culmii. După câteva minute am ajuns în fața colților 
stâncoși de pe malul nordic al văii Nucului. Aici, mândre se ridică strate 
verticale de stâncă, despărțite de fisuri adânci, iar pe culmile lor sunt presărați 
pini neînfricați - un loc numai bun pentru pustnicii mânăstirii Găvanu. Las în 
urmă fortăreața cu turnuri ca de castel și revin la poteca principală ce coboară 
în valea Nucului. 
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Drumuri de noapte pe plaiurile Cozanei

O să vă povestesc cum am cunoscut Poiana Cozanei: pe cărări luminate 
de lună, în miez de noapte de vară, împreună cu prietenii mei. 

Se spun multe despre nopțile din Poiană. Unii zic că atunci s-ar putea zări 
multe lucruri misterioase, zâne sau obiecte strălucitoare. Dar oare câți au 

călătorit pe aceste plaiuri pe drumuri de noapte, sub lună plină? Iată aventurile 
mele.

Înotam în umbra dealului, printre fire prelungi de întuneric, înconjurat 
de ierburi ce musteau de rouă și îmi ajungeau până la piept. De mai multe 
ori am alunecat, iar de câteva ori era să cad din cauza drumului anevoios.  
Mă grăbeam să ies dintre umbrele din ce în ce mai adânci ale dealului, pentru a 
da de ultimele răsfrângeri ale asfințitului. Urma să coborâm în valea Colților și 
apoi, spre miezul nopții, să ne întoarcem în poiană. Fără bagaje, fără lanterne 
serioase căci lanterna mea era pierdută iar lanterna colegului meu, cu dinam, 
deși iluminând suficient cât să vezi cărarea, nu ne putea ajuta să deslușim 
ce era la mai mult de zece pași de noi. Am avut noroc cu luna și cerul ce se 
însenina după dramele zilnice ale norilor de seară și ale apusului, cu culorile 
lui sângerii.

Drumul spre Aluniș, prin poiana cu stână de la răsărit de sat, s-a scurs rapid. 
Pajiștea lină era plină de dogoarea pământului încins peste zi și de răcoarea 
aerului de seară. Împreună, se amestecau într-un fel de vârtej de vrajă pentru 
simțuri. Parcă traversam zeci de camere invizibile străbătute de curenți de aer 
când reci când calzi. Dar mai puternic decât acest tranzit se simțeau mirosurile 
câmpului, sporind savoarea revigorantă a peisajului. Parcă toate florile și 
buruienile păreau să se trezească la simțire. Mirosuri noi, intense, fine, unele 
doar ca o adiere, se aliau cu căldura sau răcoarea și completau lumina auriu-
roșcată a asfințitului. 

Când am intrat în sat peisajul s-a armonizat cu sunete. Deși prea puțini pe 
ulițe, oamenii trebăluiau în gospodării ca niște artiști într-o orchestră ce 
închină ultima simfonie a zilei soarelui ce se ascundea după pământ. Am stat 
așa, în așteptare, până când am realizat că era deja aproape de miezul nopții. 
În întunericul gros al mantiei nopții ne-am reîntors în tabără. 
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La ieșirea din Aluniș am regăsit poteca spre Poiană. Deși ar fi trebuit să folosim 
lanternele, lumina lunii a fost suficient de puternică pentru a ne călăuzi printre 
câmpuri. Așa că am urmat firul de umbră al potecii. Peisajul era parcă rupt 
din altă lume. Nu am mai văzut ceva asemănător de la eclipsa din ‘99 când la 
fel, mi se părea că sunt pe altă planetă în lumina aproape stinsă a unui Soare 
ascuns după Lună. Acum Luna, în lumina unui Soare ascuns privirii noastre, 
strălucea suficient de puternic pentru a reda aceeași lumină misterioasă.  
Nu am putut să nu mă gândesc că, lipsite de aerul cald și de vegetația aromată 
ce ne înconjoară, dar cu aceeași lumină, undeva departe se găsesc luni 
înghețate ale planetei Jupiter. Dar apropierea pădurii mă rupe din șirul de 
gânduri călătoare. Trebuia să pornim lumina. 

Pădurea mi-a provocat întotdeauna o stare de neliniște. Un sentiment de 
necunoscut s-a strecuarat în sufletul nostru. Se trage din esența strămoșilor 
noștrii. Căci omul a crescut și s-a format în spații deschise. Începutul seminției 
sale fiind probabil chiar despărțirea de pădure. E normal să ne fie necunoscută 
când de atâtea mii și mii de ani ne-am scris viața în terenuri deschise - stepe 
sau savane precum și foste păduri pe care le-am defrișat de-a lungul dezvoltării 
noastre ca oameni. Pădurile rămân însă misterioase, ocazie de reîntâlnire cu 
fricile noastre preistorice. 

Am părăsit fânețele, terenurile deschise și ne-am trezit într-un tărâm străin. 
Nu m-am simțit în pericol, dar față de fânețele de mai devreme, aici sunt alte 
lucruri. Parcă ființe cu contururi necunoscute mă priveau din întuneric. 

Cum lanterna noastră era prea slabă, am zâmbit mulțumitor spre lună, a cărei 
lumină dădea puțină liniște acestui decor. Mă întrebam câte viețuitoare ar 
putea fi la drum pe această cărare sau pe cărările învecinate, dar gândurile mi 
s-au risipit o dată ce am ajuns în șa. Deja vedeam focul. Altă emoție străbună, 
din vremurile începuturilor. Acum senzație de familial, de casă. 

Am coborât printr-o poiană luxuriantă, o scurtătură periculoasă în cazul 
nostru. Aici se găsesc plante cu rădăcini dulci, pe placul mistreților ce 
vin noaptea în astfel de locuri să se ospăteze. Iar noi tocmai le traversam 
sufrageria. Așa că am făcut gălăgie. Cu mult zgomot, am traversat aceste 
plaiuri periculoase și am ajuns la o aruncătură de băț de tabără. 

În poiana largă ne-am simțit în siguranță și am început să descoperim stelele. 
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Multe, atât de multe încât erau copleșitoare. Și când te gândești că pe vremea 
zeilor și a pietrei, cu mult înainte de lumina orașelor, acesta era cerul sub 
care adormeau strămoșii noștri... Mi-am adus aminte de ce aveam în gând la 
intrarea în pădure și am realizat că o dată cu începuturile omenirii, departe 
de păduri, în inima savanelor au început și nopțile în care strămoșii noștri 
dormeau sub stele. Poate că așa a început tot. Înspirație și fascinație. M-am 
hotărât sa dorm afară, mai aproape de trecut, parcă mai aproape de stele.

În căutarea pietrei scrise sau o călătorie de la Chilia lui Dionisie până la  
Crucea Spătarului, cu ocol și coborâre în valea Găvanului

Dimineața am urmat un fir de potecă ce se ivea în stânga stâncii lui 
Dionisie. După un ocol am ajuns și la chilie, unde am urcat pe o 

scară de lemn, ce părea cam firavă, dar s-a dovedit rezistentă și sigură. Ajuns 
în dreapta chiliei,  am putut observa că piatra avea urme de cruci scrijelite. 
Continuându-mi explorarea am zărit nișe în care probabil fuseseră fixați stâlpi 
ai unor platforme - prelungiri de lemn ale chiliei lui Dionisie. 

Mi-am continuat drumul urcând prin poiană, aproape de marginea nordică a 
pădurii. Aici am simțit un miros puternic de sulf. Deși închis într-o cămașă de 
beton, un izvor sulfuros își făcea simțită prezența. Nu e singurul din poiană, 
dar cred că este cel mai puternic. Apa din zonă este sulfuroasă, așa că cei care 
nu tolerează această apă trebuie fie să fiarbă apa pârâului, fie să vină cu apă de 
acasă. În ciuda mirosului  pregnant, mi-am facut curaj și am gustat apa. Nu are 
un gust rău, iar pentru efectele tămăduitoare este foarte lăudată de localnici.

Mai sus de izvorul sulfuros, cam la zece minute de urcuș prin pădure, la 
baza unei faleze de stâncă, se vede biserica lui Iosif. Bradul secular din fața 
sa, un străin ce iese în evidență în pădurea de fagi, m-a ajutat să găsesc mai 
ușor locul. Mai departe, pentru a ajunge la chiliile de mai sus, drumul este 
mai lung și anevoios. Cu rucsac, e nevoie cam de trei sferturi de oră pentru a 
ajunge la Agathonul Vechi și încă pe-atât pentru a continua până sus în deal - 
la Agathonul Nou. 

Mai sus, în vârful dealului, cam la jumătate de oră de drum, se găsește Crucea 
Spătarului. În mijlocul pădurii, printre copaci căzuți și pietre cu inscripții 
străvechi, crucea ruptă și deformată pare a-și destăinui povara secolelor.
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Mă întreb cum a fost cărată piatra-cruce ce mă-ntrece în înălțime?  
Am recunoscut în textura sa detalii firești pietrelor din zona Dealului Istrița. 
Și totuși a ajuns atât de departe. Ce drumuri și care cu boi au adus-o până 
în poiană? Ce meșteri au dezvelit-o din sălașul său de stâncă? Atâtea mâini, 
atâția meșteri pentru o piatră ce a ajuns să fie uitată și fărâmată nu atât de 
trecerea timpului cât de căderea copacilor - o piatră martor al îmbătrânirii 
pădurii. O piatră a secolelor.
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Pe firul Văii Bălănesei, am șerpuit printre sate pe vale în sus, până 
în Bozioru. Urcând pe vale, pe lângă malul stâng al văii (malul din 

partea stângă, atunci când te uiți de la deal spre vale) am văzut trovanți, prinși 
în depozitele de nisip în maluri. Se spune că aceste pietre se desprind din 
maluri și se prăbușesc cu mare zarvă, mai ales înainte de a se schimba vremea. 
Presupun că schimbarea umidității afectează echilibrul precar în care se află 
aceste pietre.

În căutarea izvoarelor cu apă vie
Un altfel de drum spre Poiana Cozanei, pe firul apelor în care se varsă  

izvoarele de apă moartă și apă vie

Din Bozioru am început să urcăm pe coamele dealurilor spre vest unde 
orizontul e mărginit de un lanț de dealuri abrupte, ca un zid de stâncă. 

Aici, la poalele acestui deal de cremene sunt multe așezări. Încă nu am înțeles 
de ce oamenii s-au așezat tocmai aici, sub stâncile astea amenințătoare.

Am ajuns la Fișici, sub stâncile de cremene ce taie ca un brâu, lung de vreo 
douăzeci de kilometri, zona dintre valea Buzăului și valea Slănicului de Buzău. 
Valea în care am poposit este de-a dreptul surprinzătoare. Izvoare sulfuroase, 
sare, oxizi de fier, mici pojghițe de sulf și ochiuri pline de păcură apar de-o 
parte și de alta a firului apei. Cândva, aici erau stabilimente balneare. Acum au 

Pietre misterioase,  
ape vii și ape moarte
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mai rămas doar o amintire și o ruină ce se șterg în umbrele serii. 

Am ajuns prea departe și nu avem timp să înaintăm. Trebuie să ne odihnim și 
să lăsăm pe mâine restul explorării. Așa că în lumină de lanternă am început 
să căutăm un loc de adăpost unde să ne întindem corturile și să ne odihnim.

M-am trezit în cortul plin de lumină. Seara nu am văzut exact locul în care 
am așternut corturile, grăbiți cum eram de întunerecul ce se lăsase între 
stâncile văii. Cum după seara noastră agitată a urmat o dimineață liniștită 
de duminică, m-am trezit la marginea unei poteci pe care coborau bătrâni 
și copii spre biserică. Am asistat la marșul lor tăcut și discret, fără a mă putea 
urni. Nu am vrut să deranjez acest ritual.

...

Am ajuns lângă un fascinant izvor cu apă vie. O adâncitură într-un bloc 
masiv de gresie din care se scurgea o apă cu miros pregnant de sulf.  

Mai spectaculos era ansamblul de culori al izvorului. Jgheabul pe care curgea 
apa era pigmentat cu un precipitat albicios - probabil semn al binelui, iar 
pereții adânciturii erau decorați cu dâre fine verzui și roz-vișinii. Părea să fie 
un loc mistic, la margine de realitate. A fost prima dată când mi-a fost dat să 
văd acest amestec de culori. 

Am ajuns la marginea poienii, lângă o stâncă ce ascunde un alt izvor sulfuros. 
Aceleași culori, ceva mai terne pentru că acest izvor se vedea a fi  folosit 
frecvent de localnici. Stâncile erau tăcute și apăsătoare. Poiana avea un farmec 
aparte, pe care nu am reușit să îl deslușesc. Locul nu este mistic, are o măreție, 
o demnitate tăcută care răsună în grafica naturală a peisajului. Cine ar putea să 
își imagineze că aceste pietre, văzute în mișcarea lor multimilenară, au dansat 
ridicând-se și adâncindu-se, rostogolindu-se și îndoindu-se în strânsoarea 
altor pietre. Și acum le găsim suspendate aproape vertical, aparent istovite de 
zglobia lor călătorie. Sunt multe locuri ce nu cunosc trecerea omului decât 
sub formă de scrijelituri efemere și urme trecătoare. Locuri ce îl sfidează 
cu mândrie. Locuri ce mă fac să mă simt mic și neputincios. Pământul îmi 
amintește că este atotputernic, neîmblînzit și mai vioi decât am crede.

...
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Dar cum rămâne cu apa moartă? De ce nu pomenesc de ea? Am văzut-o 
adesea pe firul văii, ochiuri de apă neagră și rece, cu miros de păcură. 

Este de fapt păcura - țițeiul - scăpată natural din capcana pietrei, ce se scurge în 
văile Buzoiene. Noi nu îi găsim rost acum, dar sătenii o prețuiesc la fel de mult 
precum prețuiesc apa vie. Nu numai că îi dau rost în gospodărie, folosind-o 
pentru ungerea pieselor metalice de la care și căruțe, dar de ați sta să ascultați 
poveștile ați descoperi, precum am descoperit și eu, că rețeta magică a vieții 
e amestec de apă moartă și apă vie. Da, în povești, atunci când eroul e rănit 
sau chiar ucis, remediul magic este o țesătură descântată de apă moartă și vie, 
parcă pentru a reîntregi o ființă ce trebuie să rămână totuși muritoare. 
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Despre trovanți și lumea lor
Despre misterioasele pietre sferice ale Subcarpaților

Poate ați auzit de trovanți. La Ulmet, cum urci pe firul văii Bălăneasa,  
se găsesc locuri foarte speciale. Așternute pe un deal la aproape 

un kilometru de sat, aliniate într-un fel de trepte, stau pietrele minunate.  
În lumina de apus par a fi desprinse dintr-o lume bizară. Pietre cu forme 
ciudate, ca niște discuri, sfere sau clocote înghețate de nisip, stau acum aproape 
de creasta dealului. Sunt foarte diferite de ceea ce vezi de obicei în natură.  
Iar oamenii au croit multe explicații pentru a le justifica prezența. 

Pe lângă numele de trovanți sau pietre vii, pentru că se spune că ar crește din 
nisip, localnicii îi mai alintă și altfel. Se spune că ar fi copii ai pământului.  
Și acest nume nu este departe de adevăr. Acum aproximativ 14 milioane de ani, 
materia ce stă astăzi împrinsă în piatră era nisipul fin al unor plaje și bancuri 
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de nisip preistorice. Dacă am călători în timp, pietrele pe care le vedem în fața 
noastră s-ar desface în nisipul preistoric dintr-o perioadă numită de geologi 
Sarmațian. În acea vreme am fi descoperit o lume pe jumătate preistorică și 
ciudată nouă, pe jumătate asemănătoare cu ceea ce întâlnim astăzi. Peisajul în 
care am fi regăsit nisipurile noastre preistorice ar fi fost însă cu totul diferite 
de ceea ce ne așteptăm să găsim azi pe plaiurile buzoiene.

Ne-am fi trezit pe un tărâm cu plaje nesfârșite, cu nisipuri fine și ape la fel 
de calde ca și apele Mării Mediterane. Înspre nord, răsărit și înspre sud am fi 
văzut o mare întindere de ape. O mare preistorică. Înspre apus am fi regăsit 
siluete de munți îndepărtați - strămoși ai Carpaților, populați cu tot felul de 
animale curioase. Am fi întâlnit girafe uriașe, rinoceri fără corn, numeroase 
antilope și chiar și leneși uriași. În depărtare, de dincolo de siluetele muntoase 
de la orizont, am fi putut zări coloane întunecate de cenușă vulcanică, căci în 
acele vremi Carpații ar fi ascuns vajnici vulcani. Urmele vulcanilor sunt încă 
vizibile la granița dintre Carpați și Transilvania.

De aici provine nisipul, cum s-a transformat mai departe putem doar să ne 
imaginăm punând cap la cap ceea ce oamenii de știință au descoperit până 
acum. Transformarea aceasta dă naștere la ceea ce oamenii de știință numesc 
„concrețiuni grezoase”, adică cimentări izolate ale unor depozite de nisip. 
Formele lor rotunjite se datorează faptului că cimentarea începe o dată cu 
intruziunea unui corp străin, cu raze de influență diferite, între firele de nisip 
deja sedimentate. Când mai multe astfel de sfere de cimentare se întâlnesc se 
ajunge la forme bizare, ce pot însă cu ușurință să fie desfăcute, imaginar, în 
corpuri individuale - sfere ce în timp s-au transformat în ciorchine de piatră. 

La Ulmet, nu găsim sfere ci discuri, căci stratele de nisip nu erau suficient 
de groase pentru a oferi spațiu pentru formarea sferelor. Acestea fiind turtite 
în cele două părți ce corespund marginilor de sus și de jos ale stratelor.  
Mai tebuie să știți că aceste sfere au fost scoase din pământ natural, de ploaie 
și de vânt. Sculpturi ale naturii în piatră. 
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Povești buzoiene cu trovanți

Iată câteva rânduri pe care le scriu pentru a contura o imagine a locurilor 
și lucrurilor de pe Valea Buzăului. Sunt povești auzite în zonele vecine 

plaiurilor pe care le-am explorat, locuri poate le fel de frumoase, care 
completează cu vocile și legendele lor imaginea acestui colț de lume.

Pe valea Chiojdului am auzit o poveste ce merită spusă mai departe. Iată ce 
spune legenda... „Aici, la poalele munților, bătrânii povestesc la gura sobei 
misterele pădurilor și pământurilor buzoiene. Ei destăinuie secretele a ceea 
ce numesc „trecători spre lumea de dincolo”. Se spune că ascunse în umbrele 
copacilor și foșnetul frunzelor, lumile de dincolo  își deschid porțile și îi lasă 
pe cei cu sufletul împăcat și sincer să cunoască taine ascunse oamenilor. 

Pietre uriașe, rotunde și cu încrustații ciudate tăinuiesc existența acestor porți. 
Cunoscătorii descriu două feluri de porți: unele care au încrustate semne 
compuse din linii curbe, porți ale duhurilor bune. Acestea au grijă de păduri, 
ca ele să nu fie cuprinse de foc, să nu se rupă de furtuni sau de zăpezi, păzesc 
sufletele oamenilor care rătăcesc fără apărare, au grijă ca ciobanii cu suflet bun 
să nu fie atacaţi de lupi sau de alte animale carnivore, sau se îngrijesc de soarta 
copiilor care adorm noaptea în pădure. Iar celelalte porți, care au încrustate 
semne din linii frânte, în special cele care aduc a triunghi, simbolizează porţile 
prin care pătrund duhurile rele, pe care le stăpânesc vrăjitoarele. 

Dincolo de porţile duhurilor bune, localnicii spun că încă se mai găsesc prăzi 
ale haiducilor. Ei cunoșteau secretele porților magice și le foloseau ca să scape 
de potera aflată pe urmele lor. 

Oamenii de aici întotdeauna au crezut într-o lume invizibilă, existentă între cer 
și pământ, iar în anumite împrejurări, unii oameni spun că au reușit să o vadă, 
dar mai ales să o audă. Pe vremuri, anumite decese inexplicabile, dispariţii, 
accidente sau boli erau puse pe seama făpturilor invizibile ce locuiau dincolo 
de porţi. Mai zic bătrânii că două astfel de porţi se află și pe Valea Chiojdului, 
una pe Vârful Mălâia și se numește Poarta Sărutului, cea de-a doua pe lângă 
satul Cătiașu și este cunoscută sub numele de Poarta Uriașului sau Lespedea.

Povestea lor științifică nu este departe de această interpretare. Uneori 
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incredibile, semnele geometrice din stâncă par a fi realizate de om sau chiar 
de zei, surprinzând prin perfecțiunea și adesea prin simetria lor. Dar cum au 
apărut? Cine le-a trasat? 

Forțe distructive, ce mișcă scoarța terestră și înalță munții, întind și comprimă 
în permanență bucățile de stâncă din zonele unde se formează munți prin 
încrețire sau munți vulcanici. Prin crăpături circulă ape bogate în substanțe 
minerale, depunând precipitații pe pereți și uneori cimentând la loc piatra 
frântă. Când aceste crăpături ferecate sunt aduse la zi de fărâmarea pietrei se 
întâmplă ca aceste cimentări să reziste mai mult sau mai puțin decât piatra în 
care se află. Ceea ce rămâne în urma lungului proces natural sunt crăpături sau 
ieșituri geometrice misterioase - semne că zona este frământată și pietrele se 
pot prăbuși oricând peste cei neatenți.

Citiri buzoiene ale pietrei
Despre semne și locuri, așa cum le văd oamenii din Ținutul Buzăului 

De când am început să colind plaiurile buzoiene am observat multe 
lucruri neașteptate. Printre acestea, nu am putut să nu mă minunez la 

dialogul special dintre om și piatră. Am găsit aici locuri și practici ce arată o 
ciudată înțelegere a pietrei de către locuitori. 

Înainte de a-mi începe scurta poveste, trebuie să înțelegeți că aproape tot 
Ținutul Buzăului este așezat pe roci sedimentare. Asta înseamnă strate peste 
strate de roci mai tari și mai moi, așezate într-o succesiune nebănuită. Adesea 
roci rezistente sunt așezate peste roci mai puțin rezistente și rămân suspendate 
datorită eroziunii naturale. 

Tot aici, în Ținutul Buzăului, Carpații se curbează. Este un semn că aici 
activitatea tectonică este intensă, adică munții înalță, îndoaie sau rup piatra 
chiar și în acest moment. Instabilitate și pericol de care localnicii trebuie să 
țină cont. Este deci normal ca oamenii care locuiesc în aceste locuri să fie 
dibaci cunoscători ai semnelor pietrei și ca legendele și poveștile locale să aibă 
mici sâmburi de adevăr și cunoaștere a acestei lumi tăcute de sub pământ.  
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De aici începem cu poveștile legate de piatră, așa cum le înțeleg oamenii și așa 
cum sunt ele de fapt.

Puțini ar crede că observând crăpăturile din pietre, localnicii înțeleg un limbaj 
misterios ce le spune dacă locurile sunt bune sau rele și dacă sunt potrivite 
pentru a fi locuite sau trebuie să fie evitate cu orice preț. 

Am întâlnit asta sus între dealurile ce descriu începutul Munților Buzăului, 
unde localnicii povestesc că piatra ascunde locuri în care sălășuiesc duhuri 
bune și duhuri rele. Despre locurile cu duhuri rele, unde am fost sfătuit să 
nu zăbovesc, se știe pentru că, în stâncile ce le străjuiesc sălașul, duhurile au 
scrijelit semne cu îndârjire, ascuțite, colțuroase, linii frânte ce arată agresivitate 
și răutate. Localnicii știu că aceste săgeți, triunghiuri și grilaje naturale, 
geometrice, sunt semnături ale spiritelor rele. 

Pietrele scrise de la Ruginoasa
Despre semne și locuri de pe valea Ruginoasei 

Cu cât mă îndepărtez mai mult de tumultul orașelor mari, descopăr că 
există locuri care tăinuiesc încă o strânsă legătură între om și natură, 

rămasă moștenire ani de-a lungul, din generație în generație. Pentru oamenii 
de aici, din zona Buzăului, natura este vie și capătă caracteristici reale, asemeni 
descrierii unui om. Numele unui loc poate fi un fel de tălmăcire a spiritului ce 
îl cuprinde: o tălmăcire a peisajului dată de localnici sau vizitatori, rămasă în 
hărți sau povești care sunt deslușite celor ce știu a povesti puțin din graiurile 
trecutului. Astfel de locuri sunt și plaiurile Ruginoasei. Ruginoasa - valea cu 
ape ruginii, e un nume ce mă trimite cu gândul la izvoare minerale. Pinu este 
un nume vechi, de localitate. A fost dat înainte de plantarea comunistă din 
anii ’50, așadar este vorba de pin crescut natural într-o zonă stâncoasă. Pe 
aceste meleaguri am găsit stânci și izvoare cu petrol și ape sulfuroase. O altă 
zonă despre care am găsit referințe este „La Oale”. Aici apa a săpat în stâncă 
o albie cu „oale” - adâncituri naturale, denumite marmite de eroziune, ce  
într-adevăr seamănă ca formă cu interiorul unor oale. 
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Traseul pe care l-am făcut urmărește lungul văii Buzăului și apoi continuă pe 
valea Bălănesei, trecând prin Pătârlagele și Cozieni spre Bozioru. Din Bozioru 
am urmat un drum ocolitor, de-a lungul firului văii Bălănesei, ce m-a purtat 
prin Brăești, de unde a trebuit să o iau pe valea Pârscovelului. Drumul cel mai 
scurt, direct prin Pinu, este mai dificil, nefiind practicabil decât cu o căruță 
sau un mountain bike.

Cărarea șerpuiește de-a lungul văii Bălănesei, pe la baza unor dealuri cu râpe 
adânci, ce ascund peisajul înconjurător. Abia după ce am lăsat în dreapta 
drumul spre Odăile, am putut vedea o deschidere a peisajului, apoi un nou 
brâu de dealuri, dincolo de care se deschide o mică depresiune - Brăești.  
De aici se poate urca spre nord-vest pentru a ajunge la baza muntelui Ivănețu, 
sau se poate ajunge pe valea Pârscovelului dacă se apucă drumul spre vest. 

Ajuns la intrarea în Ruginoasa am zărit o culme stâncoasă care barează drumul, 
străbătută de firul unui pârâiaș de-a lungul căruia a trebuit să îmi continui 
drumeția. Aici am observat trecerea de la roci moi, ce dau relief vălurit, la 
roci mai dure - rocile pe care cresc pinii. Din această stâncă probabil că răsar 
izvoarele și în această stâncă apa a sculptat „oalele”. 

Am lăsat mașina în vale, la intersecția cu drumul Pinului și am urcat, doar cu 
ranița pe umeri, pe firul văii. Satul prin care am trecut, cu case modeste așezate 
pe trepte de stâncă, părea părăsit. Cu toate astea, din curți se auzeau zgomote 
înfundate, semn totuși că nu este așa cum am crezut, iar oamenii robotesc în 
tăcere. Mi se pare incredibil cât de copleșitor poate fi traiul sub stâncile uriașe 
ale Ruginoasei. Aș fi vrut să stau de vorbă cu localnicii, dar aceștia au rămas 
fără chip, doar sunete înfundate ale unei lumi în care se pare că nu se poate 
pătrunde. 

Părăsind satul, am revenit în mijlocul naturii. În față mi s-a deschis un peisaj 
rupt din lumea meteorelor. Blocuri monolitice de stâncă erau suspendate 
mărginind valea sau fiind izolate între afluenții apei Pârscovelului. Urcușul 
a fost scurt, primele mici miracole apărând imediat. La început am dat de 
izvoare. A urmat apoi un peisaj stâncos de mare majestate. Blocuri de gresie 
blocau valea și pe suprafețele șlefuite de ploi se vedeau urmele lăsate de vechi 
cioplitori ce par să fi însemnat trepe pe suprafețele rotunjite, probabil pentru 
a preveni alunecarea. 
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Mergând dinspre Berca spre Arbănași, am străbătut zona pe care 
localnicii o numesc Fierbători. Numerose cazane își bolborosesc aici 

în tihnă noroaiele mâloase. 

În oaza liniștită, colorată în verde  închis de copaci și plante, arar apar dealuri 
golașe, gălbui, pe care nici măcar un fir de iarbă nu se încumetă să crească. Pășesc 
pe pământuri desprinse parcă din poveștile SF. Mă simt ca și cum aș fi traversat 
o poartă necunoscută spre o altă planetă. Aici parcă și vântul e mai puternic.  
Îmi răsfiră ușor șuvițe de păr și mi le unduiește într-un dans fără ritm.

Este locul unde poți găsi natura în formă pură, izvorâtă din pântecele 
pământului sub forma unor conuri vulcanice cu lavă rece și neagră.   

Vulcanii noroioși și Fierbătorii
Locuri extraterestre 

Formate pe direcții de crăpături subterane uriașe, conurile vulcanilor 
noroioși aduc adesea la suprafață și urme de păcură sau petrol. Apele 

subterane, împinse de metan, migrează odată cu argilele înconjurătoare. 
Noroiul astfel rezultat iese din adâncurile pământului generând erupții 
permanente ce formează conuri și cratere de mici dimensiuni. 

Arbănaș și   
Fierbătorii
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Cercetând atentă conurile am putut observa că forma lor este influențată de 
vâscozitatea noroiului, dar și de topografia locală a terenului. 

Din loc în loc am găsit petice de noroi uscat. După ce a ajuns la suprafață, 
mâlul negru-cenușiu se întărește și își schimbă repede aspectul: apa se evaporă 
și lasă în urmă sarea, care oferă mâlului o nuanță albicioasă. În timp, din 
cauza precipitațiilor și a oxidării, noroiul își capătă culoarea finală, gălbuie.  
Din cauza amestecului ce formează acest noroi, cu greu plantele își găsesc 
mediu propice vieții. De aceea astăzi, parcă pășesc pe meleaguri extraterestre, 
lipsite de viața pe care o știm.  

Legenda lui Arbănaș 
Eroul buzoienilor

Umbra mi se prelinge ușor de la picioare și ajunge prin crăpături deșirate, 
până în străfundurile întunecate ale pământului. „Câteodată, când vin 

aici, un fior rece mă trece pe spate. Fiara asta care zace în dedesubturi poate 
oricând să iasă iarăși afară.” 

O privesc cu interes. Pășim amândouă pe noroiul mâlos al Vulcanilor Noroioși, 
iar de jur împrejur nu vezi altceva decât pământ zbârcit, conuri ce se înalță 
plămădite din argilă umedă iar undeva, în depărtare, verdele viu abia răzbătând 
pământurilor rele de aici. „Nu am mai auzit de fiară, am îndrăznit să spun.  
E chiar acum sub noi?”. Și-a strecurat mâna pe lângă a mea și, strângându-mi 
ușor degetele mi-a șoptit: „Nu vrei să-ți spun povestea acasă?”.

„Se zice că întâmplările ce urmează să ți le spun draga mea, s-ar regăsi cam pe 
timpul domnitorului Mihnea al III-lea, zis şi Turcitul şi a Doamnei Neaga 
împreună cu ai săi copii. Zice lumea că şi dealul acela şi „cazanele” care fierb în 
continuu la Berca, de pe atunci şi-ar trage ele numele. Aşadar, povestea spune 
că se retrăsese Doamna Neaga, cu cele trei fete şi băiatul, la casele părinteşti 
de la Cislău, unde încercau să-şi ducă traiul cât mai bun, dar fără a mai pofti 
la îndestulările de pe timpul când locuiau în cetatea domnească. Oamenii din 
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satele dimprejur o îndrăgeau și o considerau pe Doamna Neaga ca pe stăpâna 
lor. 

Într-o bună zi, mai mulţi ţărani au venit cu plângere la curtea sa. Iar jelania 
lor nu era nicidecum una obişnuită. Ei s-au plâns Doamnei că Balaurul cel 
blestemat le prăpădeşte toată agoniseala, iar pe unde trece el rămâne numai 
pârjol. Nedumerită, Doamna Neaga întrebă pe amărâţi cum ar putea ea, o 
femeie singură, să-i ajute? Însă oamenii deja vorbiseră: numai sabia şi inima 
vitează a lui Arbănaş, fiul domniei sale, pot înfrânge Balaurul.

Arbănaş era de-acum, un flăcău în toată puterea cuvântului, cu mustaţa mijită 
şi care tânjea să-şi măsoare forţele cu cineva pe măsura sa, ca să dovedească 
oricui că are în el os domnesc. De cum auzi despre Balaur şi necazurile pe care 
acesta le pricinuieşte unor nevinovaţi, Arbănaş începu pregătirile. Ce mai,  
a doua zi în zori, el încălecă şi porni la drum. Trecu prin păduri şi peste dealuri 
şi ajunse numaidecât în Valea Slănicului. Aici vedea la tot pasul nenorocirile pe 
care le făcuse Balaurul, dar mai mult îl întrista că oamenii erau tare necăjiţi şi îi 
căina pentru că în perioada de iarnă nu prea mai aveau ce să urce în hambare. 
Hidoasa vietate le pologise aproape toate recoltele. Mai mult, le mâncase ori 
le omorâse şi animalele de prin gospodării.

Voinicul se luă după urme şi trecu aşa prin mai multe sate - Cărpiniştea, Valea 
Părului, Beceni, Mărgăriţi, Dimiana, Dogari şi altele, unde văzu aceleaşi 
stricăciuni. Într-un târziu, urmele l-au dus la poalele unui deal golaş. În vârful 
lui se odihnea Balaurul. Pesemne că măcar o pereche de ochi din cele şapte 
capete rămăsese de veghe fiindcă, la apropierea lui Arbănaş, Balaurul se scutură 
ca şi cum tocmai ce ieşise din apă, îşi ridică repede toate capetele, căscă gurile 
lui de foc şi rămase în aşteptare.

Spune legenda că n-a apucat el să stea prea mult aşa, pentru că viteazul 
Arbănaş îi şi ţinti unul dintre capete şi trimise iute o săgeată. Apoi, până să se 
dumirească fiara cu cine are de-a face, Arbănaş îi mai reteză un cap cu paloşul. 
Un sânge negru a început să gâlgâie din gâtul Balaurului şi să se scurgă înspre 
Slănic. Îngrozită de durere dar şi înspăimântată de hotărârea voinicului 
Arbănaş, fiara o luă la fugă spre ascunzătoarea de sub pământ pe care o avea 
la Berca. Dar feciorul de domn era pe urmele ei. Degeaba Balaurul arunca 
cu flăcări din celelalte capete, pentru că Arbănaş le sărea în goana calului.  
Tot aşa, cu ajutorul calului, Arbănaş a ocolit obstacolele pe care Balaurul 
încerca să i le pună în cale, iar distanţa dintre ei scădea văzând cu ochii.  
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Cu o singură lovitură de sabie, Arbănaş mai tăie un cap lighioanei. Însă, din 
cauza capului care tocmai fusese retezat şi se rostogolea la vale, Arbănaş ar fi 
căzut de pe cal, iar până să încalece şi să pornească în urmărirea Balaurului, 
acesta ajunsese la ascunzătoarea de la Berca, unde s-a subţiat şi cu sângele 
şiroind a intrat printr-o gură tainică în glod şi a rămas pentru veşnicie acolo, 
nemaiîndrăznind să iasă la lumina zilei de teama lui Arbănaş. Prin preajma 
ascunzătorii lighioanei n-a mai crescut de atunci şi nu creşte nici în ziua 
de astăzi fir de iarbă, iar pământul este vânăt şi crapă peste tot.  Din loc în 
loc fierb mici ochiuri de nămol şi ies la lumină mici băşici ca de săpun. Zice 
legenda că pământul uscat şi crăpat ar fi pielea Balaurului, iar prin ochiurile în 
necontenită fierbere ar ieşi sângele murdar şi blestemat al fiarei.

Acum ai înțeles, draga mea de ce nu-ți puteam spune povestea asta îngrozitoare 
acolo, pe spinarea fiarei? Nimeni nu mai știe nimic de Arbănaș, iar dacă fiara 
află, tare ne e frică să nu iasă iar să facă prăpăd pe pământurile noastre.” 

Povești cu căpcăuni 
Nedreptatea monștrilor ce sălășluiesc în adâncurile pământurilor buzoiene 

Povestea căpcăunilor este spusă rar, șovăit, ca o apăsare ce dezleagă o 
remușcare în sufletul povestitorului. 

Am simțit întotdeauna că în privința căpcăunilor lucrurile au fost altfel, dar în 
călătoriile mele, abia după mulți ani am deslușit ceva mai multe frânturi din 
adevărata lor poveste. 

Prima dată când am auzit pomenindu-se de căpcăuni eram copilandru. 

Era o toamnă lungă și călduroasă. Îmi aduc bine aminte de serile blânde și 
foșnetul frunzelor uscate de nuc ce părea să ne vrăjească jocurile. Eram de-o 
șchioapă și multe din amintirile de atunci îmi sunt vagi, dar știu și acum 
ce fericit am fost când bunica, pentru a mă speria și a mă ține în casă, m-a 
amenințat că noaptea vin lupii pe uliță. 
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Nu am cunoscut vrajă mai puternică în viața mea decât vraja acelor cuvinte. 
Eram fascinat, visător, apatic, doream să văd lupii deși îmi era tare frică. Așa 
am început să mă furișez seară de seară, cu gândul la lupii mei, în odaia de 
oaspeți, cea cu fereastră către uliță. Poate s-o ivi unul din lupii mei dragi.

Am petrecut multe seri în așteptarea lupilor, alergat de bunici din nou la 
culcare și adormind mereu mai îngrijorat de ceea ce vedeam când așteptam să 
apară lupii. În mintea mea se năștea prima grijă și începea să mă apase prima 
responsabilitate, căci ulițele nu erau călcate de lupi ci de oameni. Nu era 
seară, când la pândă să nu îi zăresc trecând agale, fără griji, fără a ști că oricând 
puteau să se ivească lupii. Așa că am început să fug de acasă pentru a-i preveni 
pe trecători. 

Am fost prins de bunici la un ospăț. Încercam să conving niște nuntași ieșiți la 
poartă fie să meargă la casele lor, fie să se întoarcă înăuntru pentru că urmau 
să vină lupii. Bunicii erau vizibil rușinați de faptele mele și-au povestit păsul 
cerându-și scuze. Lumea a fost însă teribil de amuzată, în afară de un om între 
două vârste, falnic și cu voce zumzăindă, gravă, care s-a aplecat și m-a dojenit 
vorbindu-mi drept ca unui adult. „Mă da’ tu nu știi de căpcăuni... că lupii ca 
lupii, n-au nimic cu noi, da căpcăunii... Cu ăștia-i altă poveste. Că de te prind 
nu te mai vede nimeni, că te duc în fundu’ pământului ... Nu mai ieși pă uliță că 
mâine - poimâine aflu că te-or luat căpcăunii...” Ceilalți nuntași priveau grav. 
Toată veselia lor dispăruse și nu am cutezat să mai pun întrebări nici să mai 
caut lupii pe uliți.

Mai târziu, când mai crescusem, am mers la pădure cu un vecin, Nonu’. Urcând 
încet, cu căruța goală și caii mergând liniștiți, am aflat că la poala unui deal, 
unde se vedeau niște râpe ar fi fost cândva căpcăuni. Am aflat că demult, erau 
căpcăuni în multe locuri, dar noi, oamenii, fie i-am stârpit, fie i-am alungat 
și le-am luat averile. Am aflat și cum era înfățișarea căpcăunilor: aduceau cu 
oamenii, dar erau hâzi de parcă aveau cap de câine și că erau tare fioroși. Nonu’ 
zicea că auzise și el că le plăcea să stea în pământ și că de aia se spune că încă 
mai sunt pe aici pe la hotarele dintre sate, ascunși dar gata să se răfuiască și să 
îi prade pe cei nechibzuiți.

Pe plaiurile balaurului, poveștile sunt și mai bogate. Locurile sunt rupte din 
altă lume și deși aici se spune că ar sălășlui de fapt un balaur, oamenii cred că 
și urieșii ar avea sălașe tainice în aceste meleaguri. Unii se jură că acolo le e 
sălașul, la Fierbători și la Pâcle. Acolo unde sunt ochiurile de noroi, capcane 
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care stau gata să înghită om sau necuvântătoare. De aceea oamenii au ales să 
stea departe de aceste locuri, au încercat să le evite și poate ar fi reușit de nu am 
fi venit noi cei curioși spre a le cerceta.

Nu pot să nu mă gândesc la căpcăuni și povestea alungării lor fără a nu mă 
întreba dacă e posibil ca undeva în adâncul nostru să fi păstrat povestea 
alungării neamurilor de ființe preistorice precum oamenii de Neanderthal. 
Au trecut însă prea multe valuri de noi veniți și de alungați ca să putem afla 
cine au fost acești căpcăuni, năpăstuiți și speriați de oameni.
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Locuri și oamenii lor

Mă numesc Ana Iuga și împreună 
cu două prietene, Ella și 

Monica, am hotărât să descopăr 
plaiurile buzoiene văzute prin ochii 
localnicilor. Ajunse în satul Pâclele, îl 
întâlnim pe Baciul Georghe care ne dă 
binețe și intră voios în vorbă cu noi: 

BG: Ați venit cu mașina până aici?

RM: am venit cu o ocazie până la 
vulcani... Și de acolo am luat-o pe jos.

BG: Ați fost și la ăia mari?

AI: Am fost și aici, pe lângă dvs.

BG: Ăștia de-aicea. Vulcanii mici le 
zice la ăștia.

AI: Dvs în sat cum le ziceți?

BG: Tot la vulcani se zice, vulcanii. 
Vulcanii mari, vulcanii mici. 

AI: Mai ziceați că le zice...

BG: Fierbători li se mai zice.

RM: Și Pâcle.

BG: Pâclele-i satul. Satul Pâclele.

RM: Știți cumva de la ce vine numele 
de Pâclele?

BG: A fost unul, pe timpuri, unul 
Pâcleanu, aicea, un mare boier, un 
mare.. Și i s-a dat denumirea de Pâclele 
și la sat, pe baza lui Pâcleanu ăsta, 
care a fost aicea moșier, cum era pe 
timpuri. Și a fost și comună odată. Era 
comuna Pâclele. Dar, mă mir cum. Că 
era Pleșcoi, era Berca, erau mai mari ca 
Pâclele. Joseni, iar, Joseni era comună. 
Eu în comuna Joseni m-am născut.

RM: Nu sunteți născut aici?

BG: Aici m-am născut, dar era comuna 
Joseni. Nu era de Berca. Era de Joseni. 
Și eu pe buletin așa sunt trecut, 
comuna Joseni. Acum a rămas satul 
Joseni, satul Pâcle și comuna Berca. 
Era și Pleșcoii comună, era mai mare ca 
Berca, dar le-a adunat pe toate. Cum a 
venit timpurile astea, le-a adunat la un 
loc, le-a dat numele de comuna Berca.

AI: Cum se numesc dealurile din jur?

BG: Vătalile, Vătalile mari, Vătalile 
mici.

AI: Înseamnă ceva?
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GB: Da, vătalile, da. Când se țesea la 
război trăgea cu vătali firele, când băga 
pe roșii, pe urmă trăgea cu vătalile 
de le aduna, le bătea. De ieșea pânza. 
Și are format de vătale. De-aci nu se 
vede, din drum se vede. Îs așa, are o 
ridicătură, la fel ca vătalile.

RM: De unde se lua cu mâna.

GB: Da, da. Și s-a dat denumirea de 
vătali și la coasta aia, la maidan. De-
acolea la Vătali, mai... dar nu mai e 
de trecut, Pietroi îi spune, la Pietroi. 
Era un bolovan mare acolo și-i zicea 
în muchie la Pietroi. Nu că avea 
numele cineva, era bolovanul ăla și 
a dat numele la deal. Mai e Valea cu 
Drumul, aici în partea astalaltă. Valea 
cu Drumul trece la Aldeni.

RM: Era un punct important la 
Aldeni?

GB; Da, da. Noi cam acolo circulam 
de aicea, cu moara, cu ceea ce aveam 
nevoie, cu căruțele. Nu era mașini 
atunci. Și treceam de-aicea la Aldeni.

AI: Mai e moară la Aldeni?

GB: Acum mai avem și noi, ne-am 
făcut și noi. Dar atunci nu era, era 
moară cu piatră mare, moară de mălai. 
Acolo mergeam. Acum are fiecare. Și 
eu am o morișcă și le fac. Nu pentru 
mâncare, dar fac urluială, dar pot să 
fac și mălai mărunt, pentru mămăligă. 
Dar nu-i... la mine aci nu alege pleava 

aia din el, ca la morile astelalte. Mai 
am un vecin aci, care alege pleava din 
el, care... nu mai avem nevoie să ne 
ducem pe partea aia acolo.

AI: Și alte dealuri, ori locuri?

GB: Cerbul, Piscul Cerbului. 

AI: Ăsta pe unde e?

GB: Ăsta-i mai jos aici, tot în legătură 
cu astea. Așa... Țârmura... Da. Tot un 
deal, ca o țârmăură așa, un deal drept 
în sus așa.

RM: Ascuțit.

GB: Așa i-a dat denumirea de Țărmură. 
Așa l-am pomenit și eu și bătrâna mea. 
Tot În Țârmură.

RM Ăsta cu vulcanii ce nume poartă?

GB: Ăsta cu vulcanii, Vulcanii i-a zis. 
Și mai e dincolo de vulcani pă Măgura 
îi spune, dealul ăla mare, unde se vede 
de la asfalt, cum veniți de la Vulcanii 
ăia mari, se vede dealul ăla în stânga, 
acolo. Măgura. Pe Măgura, zice. 
Altele... 

RM: Spunea cineva de dealul 
Balaurului?

GB: Da, este și Balaurul. Spune că 
acolo ar fi fost un balaur mare, a fost 
spus din bătrâni. Și l-au omorât pe 
balaurul, dar i-au dat denumirea de 
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Balaur. El se leapădă mai mult înspre 
partea ailaltă, Balaurul, înspre Izvorul 
Dulce. Că e Aldeni, Izvorul Dulce, 
Cărpiniștea, merge pe linia aia în sus. 
Și dealul ăsta, Balaurul, se leapădă 
către Cărpiniștea, Izvorul dulce. Este 
chiar în .... cam în dreptul la vulcani, 
între vulcanii mari și ăi mici. Peste 
deal, acolo. Acolo-i Balaurul.

AI: Are vreo legătură, credeți, Balaurul 
cu vulcanii?

GB: Nu are. Doar să fie un punct, un 
reper, să zică, vulcanii se găsește de la 
Balaurul, la atâția metri. Că înainte așa 
se făcea. Schițele când se făcea hărțile, 
punea un reper. De exemplu, biserica 
noastră de-aici din jos, a fost un reper. 
Și de la ea se măsura toate astea aicea. 
Și spunea din punctul cutare și până 
la biserică sunt atâția mii de m. Și 
când era vorba de pământ, de ceva, 
trebuia să măsoare exact distanța între 
punctul... care era un punct principal, 
de acolo pleca toate direcțiile. Așa era 
pe timpuri atunci.

RM: Și aici în sat era biserica punctul 
de la care plecau măsurătorile?

GB: Da, da. Biserica veche. Îi mai jos, 
nu-i asta de-aicea. Asta e făcută de noi, 
acuma. Are vreo 7 ani de când e făcută.

AI: Biserica veche a fost mânăstire 
înainte?

GB: Nu, tot biserică. Bisericuță. 

N-a fost chiar mare, așa. Dar a avut 
obstacole cu cutremurile, atuncea, s-a 
șubrezit. Și dacă a venit părintele ăsta 
care e acuma, ce zice? Îmi vine greu să 
mă duc până acolo. Când era noroi, 
urca într-o coastă acolo. Hai să facem 
una mai aproape. Hai, părinte, să o 
facem. Și cu ce am mai contribuit și 
noi, cu ce au mai contribuit și alții și 
am făcut-o în vreo 3 ani de zile a fost 
gata, și pictată. A sărit, la biserică, a 
pus lumea. Cam astea o fost treburile...

AI: Satul a avut vatra în altă parte 
înainte? A fost mutată aicea?

GB: Nu, aicea a fost Pâclele. N-a 
fost mutată din altă parte. Aici a fost 
bătrânii născuți, aici au fost  toată.... 
n-a fost mutat din altă parte. 

AI: Aici v-ați născut și dvs? În casa 
asta?

GB: Nu, era casa bătrână, era tomna 
mai sus, aproape de pădurea Banului. 
Pe urmă eu am venit aicea. Și s-a mutat 
și zis tata, cu casa bătrână de acolo, e 
în fața casei mele aci, suntem acia doi 
frați. Tata, mama nu mai trăiesc. Și am 
rămas doi copii.

AI: Ce vârstă aveți dvs?

GB: 78.

RM: Ce mâncați aicea, că toată lumea 
arată tânără?
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AI: Faceți băi în vulcani?

GB: N-am făcut. Tata făcea. Se ducea 
acolo și făcea o albie, așa din pământ 
acolo și pe urmă dădea drumul la lava 
aia din vulcani, se umplea copăița 
acolo și intra acolo. Își lua un bidon de 
apă, se spăla după ce ieșea de acolo. Da 
spunea că se simte bine. Era bune ca 
medicament. Mai era unu din sat de-
aci, aducea cu gălețile într-un butoi și 
intra acolo în butoi de ăla fără fund, 
punea acolo și scăpa în butoi. Tot așa, 
pentru reumatism. N-am făcut, dar 
reumatism am și eu destul. 

AI: Mai sunt și vulcani cu apă sărată?

GB: Da, mai sunt. Și la mine, aicea jos, 
sub malul ăsta iese apă sărată. Tot de 
pe la vulcani cred că e. 

Ella: Și folosiți la ceva? La murături?

GB: N-am folosit. Și mai strică locul 
când vine ea așa multă, se întindă pe 
loc. Face pământul alb de sare.

RM: Sarea o cumpărați?

GB: O cumpărăm. N-avem noi aici... 
La Lopătari este. Dar și ei o cumpără. 
Nu... Lopătarii o folosește. Ea este 
la Bisoca. Sări acolo, o aduce cu un 
castron și o macină, apoi la magazine. 
Dar e o sare fină, albă, curată, și cu iod 
mult în el. E, sare este. Are și Lopătari, 
are cât vezi cu ochii acolo. Dar n-a 
exploatat-o nimeni. Trebuia să vină, 

nu știu, turcii... nu știu cine trebuia să 
vină să o exploateze, când lucram eu 
acolo, 30 de ani, poate mai bine. Dar 
n-a mai venit pe-aici. Pe timpul lui 
Ceușescu zicea că...

AI: Despre animale se zice că e bine 
să meargă să mănânce pe-acolo, pe la 
vulcani?

GB: Da, da. E islaz de vite, de pășunat.

AI: Nu sunt capcane? Nu e periculos?

 GB: Ei, se auzea înainte că s-a scăpat o 
vacă într-un vulcan acolo și că n-a mai 
putut să o scoată... A fost... a umblat 
după taur și s-a luat taurii după ea și a 
sărit acolo în vulcani și n-ai mai putut 
să o scoți. Acum, că o fi așa sau nu, asta 
de când eram eu copil mic am auzit. 
Și de-atunci încoa nu s-a întâmplat 
niciodată să cadă acolo. Și o menține 
deasupra saramura. Da, dacă intri 
acolo, te ține sarea deasupra. 

AI: Nu te trage?

GB: Nu, nu. Și nu-i nici ca un puț în 
jos, ca să te duci. Are cratele alea care 
răsufla prin ele, îi ca o sită acolo jos. Și 
iese pân ea, p-acolo, p-acolo.

Ella: Nu-i adâncă?

GB: Ea-i adâncă de unde iese, dar nu-i 
mare volumul. Iese pe volum mic. Și 
mai pe multe volumuri, nu-i numa 
să iasă din loc. Iese când iese de la 
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suprafață de acolo să formeze multe 
izvorușe de-astea care s-a format și le 
aruncă. De aia și fierbe așa... presiunea, 
când iese așa, că doară ea nu-i caldă. 
Da zici că fierbe, gazele alea care mână 
mâlul ăla în sus.

AI: Dvs ați fost baci la stână?

GB: Nu, n-am fost. Ăsta-i numele 
provenit din moși strămoși.

AI: A, e numele de familie, Baciu.

RM: Că la noi la câmp, ăsta e numele 
celui care face brânza.

GB: Da, aicea tot la fel, care are stână 
și face brânza.

RM: Ne gândeam că poate ați avut pe 
cineva în familie.

GB: Nu, nu. Am avut și eu vite, și oi 
mai am vreo 10 acum. Vaci nu mai am. 
Am avut 2-3 vaci, am avut boi, căruță, 
dar am fost bolnav rău astă iarnă și le-
am lichidat pe toate.

AI: Copiii nu sunt în apropiere pe-
aicea? Prin sat, să vă ajute?

GB: Am unu-n Berca, unu la 
Mărăcineni și o fată în Câmpina. 
Și nu pot să oblig pe copii să-și lase 
serviciul, ca să vină aici la mine. 
Au și ei gospodăria lor. Are copii, 
ăl mare a căsătorit copilul, mai are 

unul, are gospodăria lui, acolo. Își lasă 
gospodăria lui să vină la mine. A venit 
astă-iarnă, că eu toată iarna am stat la 
spital. A venit de-a dat zăpada jos.

Intră soția.

Soția: am adunat niște gogonele. Am 
unele mai mici. Le-am adunat toate pe 
astea, vreau să fac niște dulceață. 

RM: Dulceață? Cum faceți dulceață?

Soția: Cum se face și aia de nucă. 
După ce se opăresc un pic, se scurg, pe 
urmă se umple cu miez de nucă.

GB: Da sămânța o scoți?

Soția: Dacă se scobește înăuntru, o 
scoți sămânța și rămâne, bagi miezul 
de nucă și bagi, legi pe foc siropul și 
pui acolo. Când încep ele să se strângă 
așa, să se încrețească și-i legat siropul, 
e dulceața.

RM: Nu aveți de vânzare unul de anul 
trecut?

Soția: Anul trecut n-am făcut, că n-am 
avut de estea. N-am avut. Și anul ăsta 
am pus mai multe categorii.

GB: Anul trecut nici de murătură 
n-am avut. Nu știu ce a fost, că a venit 
o secetă și nu s-au făcut.

Soția: Eu le-am ales așa, că le-am ales 
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pe astea.

GB: Și așa nu prea mâncăm murături, 
mâncăm buline.

RM: aveți probleme cu stomacul.

Soția: A, ce stomacul...

AI: Pentru murătură luați slatină de 
undeva?

Soția. Apă sărată ne-a dat ăștia de la 
pompă. Ne-a băgat apă sărată în bazin 
și toată e sărată, nu putem să o folosim 
la nimic. 

AI: De unde beți apă?

Soția: Aducem de la biserică, aici în 
vale, e apă.

GB: E un puț tare bun de apă. Și de 
acolo aducem cu bidoanele.

Soția: Dar de asta nu putem să băgăm 
nici la mașina de spălat. Se face hainele 
scoarță...

GB: Și mașina și la rufe, n-ai cum să 
bagi în mașină.

Soția: Nici să speli vasele, nici să le 
clătești. Și dacă i-am zis primarului, 
Domn Primar... am fost legați de 
bazinul ăla din Berca, venea apă 
potabilă de la Vernești.

GB: Am avut apă bună, până la 
alegerea de primari. După ce am ales 
primarul...

Soția: Apoi n-am avut toată iarna apă 
că a fost înghețată, pe urmă ne-a luat-o. 
Au dat drumul prin Berca, pe mai sus, 
și nouă nu ne-au mai dat, că-i un sat 
mai mic, izolat, îi cheltuială. Dar noi 
avem mașini de spălat, suntem bolnavi 
eu sunt cu inima, el e operat, operație 
în gât... și n-ai cum să cărăm apă... uite, 
cu bidonul cărăm. Să vedem ce-o mai 
face. Dacă vine un Sanepid să vadă 
ce apă dă la oameni să bea... că are și 
rugină în ea. Îmi vine câteodată rugina, 
nici nu pot să mă folosesc la chiuvetă 
de apa aia, că-mi vine rugina...

GB: Acum, peste vreo 4 ani, când a fi 
să alegem alt primar.

Soția: Da... mai trăim noi patru ani de-
aici încolo. Nu știm nici azi pe mâine... 
(...se plâng de boli, bătrânețe..) În 
postul Paștelui am vândut și vacile, am 
făcut abonament de lapte, dar și așa 
nu mă omoram cu el, că nu bem noi 
lapte mult. Brânzeturile estea. Acuma, 
eu pentru el mai mult. Că a zăcut cu 
o gripă, a rămas cu o răgușeală în gât, 
a rămas cu o răgușeală și tuse și nu i-a 
dat importanță, toată vara hai, muncă, 
muncă, praf la fân, aveam oameni 
cu ziua, am avut și porumb la păzit 
cu porci mistreți, toată ziua hăi, hăi, 
hăi, hăi... și răgușise. Și ia să mergem 
la doctor să vedem. Și avea 2 corzi 
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înfundate, corzile vocale. 

GB: Una a fost mai rău, coarda 
dreaptă.

RM: Acum văd că vă simțiti mai bine.

GB: Acum mă simt bine.

Soția: Mai merge la control tot la 2 
săptămâni. Pe urmă l-au luat copiii 
și l-au dus la București la operație. 
A stat și acolo vreo 2 săptămâni. I-a 
făcut biopsie, n-a avut, ne gândeam la 
altceva. (... descriere boală...)

RM: Ce bunătăți mai faceți în afară de 
dulceața asta? Faceți dulceață de nuci?

Soția: În vara asta n-am făcut deloc, că 
dacă m-am simțit rău, așa, n-am putut 
să adun.

RM: Dar pînă acum? (...)

Soția: Se face și de cireșe, dar n-am 
făcut anul ăsta, n-am făcut. Am avut 
de acum un an rămase, niște dulceață 
de căpșuni, că am făcut mai multă. Și 
gem de prune, de ăsta am făcut. Anul 
ăsta n-au fost prune.

GB: Se face și de caise, și de piersici, 
dar n-am avut fructe anul ăsta, nu s-au 
făcut.

RM: De astea facem și noi. Dar de nuci 
verzi, de exemplu, sau de gogonele 

n-am mâncat niciodată.

Soția: Am făcut o dată de gogonele, 
acum 2 ani, am încercat. Acum un 
an am făcut gem de roșii galbene, tip 
gogoșar. Tip gogoșar, dar era galben 
ca lămâia. Când le-am  văzut mari așa, 
am zis ia să fac niște gem din ea. Și am 
făcut. Iese dulce.

Ella: cum se face?

Soția: Cum faci pe gutui. Tai roșioarele 
cubulețe așa, legi siropul și le pui. Dar 
gemul le-am dat la tocat așa, mărunte, 
am pus zahăr mai puțin. A ieșit bun 
așa. Care nu știe din ce e, mănâncă. 
Care știe din ce este... 

RM: Tot îl mănâncă.

AI: Ce fel de murături puneți?

Soția: Punem și gogoșari.

GB: Roșii la murături, de eștia, 
pătlăgele verzi, cu ardei cornu caprei, 
câteva pere de astea de toamnă, și mere 
îs bune, morcovi, țelină. Și prune dacă 
e cazul, prune din astea mari, altoite. 
Și se fac așa de bune... Ce am mai găsit 
eu bun tare, sfecla roșie. Mănânc la 
sfeclă roșie, că nici nu se acrește așa... 
Cam asta e murături. Pe urmă de ăștia, 
gogoșari, ardei copți la borcane. Îs 
buni, tot așa, când mîncăm friptură 
grasă de porc, îi tăvălești, mănânci și 
îți ia greața la grăsime. Și brânzeturi.
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Soția. Murături, se pune și varză roșie. 
Dar nu mai pun de estea. Acum un an 
în primăvară am dat la toți, gogoșari, 
copiilor când venea. I-am pus așa, 
feliați. Zic măi, ne-a apuca Paștele 
cu ei. Zic hai să dăm pe la ăștia, mai 
aveam și la muncă pe-acia. Ia, măi, un 
castron de 5 kg de gogoșari... Zic să nu 
mai... le-am dat și murături, și varză 
când punem, le dăm la ăștia mai săraci, 
așa.

AI: Plante din astea bune de ceaiuri 
culegeți?

GB: Avem și din alea.

AI: Ce plante?

Soția: Sunătoare, coada șoricelului, 
pelin. Pelin de mai, e cel mai bun.

Ella : Ce faceți din pelin?

Soția: Facem ceai. Iese amar, dar îi bun 
de toate boalele. 

GB: Am mai făcut concentrat, așa, cu 
sunătoare, cu...

Soția: Eu am făcut așa, am pus și 
pelin, am pus și de ăsta, cimbrișor de 
poiană, flori de tei, sunătoare, coada 
șoricelului, mentă. Multe de astea. 
Urzica crudă. Frunza am uscat-o la 
umbră, foile, și le bag la împachetat 
și le pun într-o pungă. Pelin, tot așa, 
frunzele le-am uscat. Mie pelinul și 

când am pus cu de-astealalte, așa, mi-a 
făcut bine la stomac. E foarte bun 
de toate boalele pelinul. Sunătoare, 
mentă, ele mai sunt. N-am apucat să 
pun din toate, și drăgăicuță. Mai lasă-
mă, Doamne iartă-mă, că noi devenim 
ca ăștia cu etnobotanicele...

GB: Toate plantele sunt bune. Toate 
are câte ceva bun în ele.

Soția: Flori de tei.

GB: Drăgăicuța aia galbenă, de 
miroase așa de frumos, cea mai bună, 
și aia pentru ceai. Pentru ceaiuri de 
stomac, și de vedere cică, îi bună și 
pentru vedere. 

Soția: Și flori de gherghin. De 
păducel. De inimă-i bun așa. Sunt 
dulci, așa, când se fac, mărune. Poți 
să aduni și fructele, cum aduni cînd 
aduni măceșele. Dar nu... aș putea să 
am timp să mă duc după măceșe, dar să 
știți că atunci cînd e timpul secetos, nu 
prea rămân. Și cine se bagă cu mâinile 
pe acolo? Cătină, dar acum un an 
toată iarna am avut cătină. Am mâncat 
ce-am mâncat. Dar a înghețat. Și când 
se dezgheață, se înmoaie. Le-am mai 
adunat și le-am amestecat într-un 
borcan cu miere de albine, foarte bun.

GB: Un borcan de 800 g de miere cu 
boabe de cătină. 

Soția: Dar anul ăsta n-am mai cules.
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Ella: Și pentru ce e bun?

GB: Zice că pentru orice, și pentru 
imunitate, cătina-i cea mai bună se 
spune. Și pentru vedere.

Soția: Cătina e și la farmacii, ca să 
cumpărați.

GB: Dar vezi, că-s două calități. Spune 
ăștia și de cătina albă, care-o fi aia? 

Soția: O fi sălcioara aia care face 
boabele alea.

GB: Nu, e cătină, cătină. Dar asta 
la noi, aici, e cam roșcată, așa, când 
se coace. Vezi că-n carte spune de 
cătina albă. Se și plantează. Cătina se 
plantează și  unii o plantează. 

Soția: Da, vezi că unii plantează, că 
adună, o vând apoi. Face și ulei... eu 
am luat capsule de cătină, îi zice Q10. 
Capsule, dar cât am urmat, era 200, 
era 250 acum un an... cât am urmat 
cu cătina aia, faci pauză, urmezi 40 de 
zile, apoi pauză, apoi iar 40 de zile. Nu 
mă durea, nu mă durea dantura, nu mă 
dura mâinile, că eu am reumatism... 
Nu mă durea. Dar n-am mai luat.

GB: Dar nu mai are nici plantele ce să 
mai facă de la un timp... (...)

Soția: Înainte avem curci, curcani, 
până acum un an... de a intrat un 
dihor... Vine greu.

Ella: Sunt mulți mistreți în zonă?

GB: Mistreții vine până acia. Eu 
am lăsat mereu un coteț deschis, că 
am două, am zis că poate intră. Mă 
gândeam... (...) 

GB: Pe la Negoșina n-ați fost? E acolo 
Lacul Puturos îi zice, e tot așa, e bun 
de boli. Și e Malul cu Sig. E un deal 
alb. 

Soția: Sunt trasee frumoase, și spre 
Lopătari, e focul viu, e și ... oare nu este 
spre Bisoca acolo, tabără?

GB: Nu, e la Arbănaș. Dar era tabără, 
venea acolo. E și frumos, aer curat.

AI: Lacul ăsta puturos e bun?

GB: Da, spune că face multe băi acolo.

Soția: Și la noi, vulcanii ăștia spune 
că sunt buni de reumatism, așa. Dar 
nu ne-am dus nici cu vacile, de le 
priponeam acolo. N-am făcut băi din 
alea de nămol, să dăm cu nămol... nu 
ne-am dus, am neglijat ca să ne ducem.

GB: N-am avut timp. Te duceai, 
priponeai vaca și veneai fuga, că aveai 
altele de făcut. 

Soția: Aveam porumb, acum am pus 
lucernă. Și trebuia să îl păzești.... eram 
ocupați cu strânsul. Anul trecut am 
dat 20 de milioane ca să îl cosim, să îl 
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strângem. Dar acum ne-a zis doctorul 
că să ne lipsim de animale, că nu se mai 
poate... Și am pus lucernă ... lucernă, 
avem vreo 10 oi. Alea le țin... Avem 
de Paști pentru miel, pentru brânză. 
Vacile le-am dat. Oaia – te duci 
dimineața îi umpli ieslea și are toată 
ziua, că au iesle mare. Și mai dai pe 
seară. Nu-i ca vaca...

GB: Și apă. Cu vaca era mult, că îi 
dădeai de 3 ori până la 12 și după 12 
tot de 3 ori. Bălegi în continuu, trebuia 
să le scoți afară, să cureți.

AI: Despre focul viu?

GB: Focul viu e la Lopătari, acolo sus.
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De câteva zile numai, dansul picăturilor de ploaie a încetat. Fericiți, 
lăsăm pelerinele obosite acasă și plecăm la drum. Astăzi vom ajunge 

la Focul Viu! 

Urmăm valea Slănicului dinspre Lopătari până în apropierea satului Terca. 
Drumul nu e ușor. Sâmburi de sare se zbat în pântecele pământului și râvnesc 
după lumină. Vor să iasă la suprafață cu orice preț. Așa că pe culmile dealului 
apar din această cauză denivelări. Noi ne urmăm călătoria urcând alene drumul 
pe deal și ocolind alunecările de teren ivite-n cale. La scurtă vreme, valea se 
îngustează. E semn că am trecut de sarea migratoare. Aici zona e străbătută de 
vine de roci sângerii. Nu degeaba localnicii au numit-o Malul Roșu. De fapt, 
ieșind din vale înspre apus, trei astfel de prăpăstii se deschid în fața ochilor. 
Dar nu pe acolo ne duce drumul nostru. Ci mergem mai departe, dincolo de 
aceste stânci. 

Dinspre apus, deasupra platoului ce tronează peste potecă se aude hărmălaia 
satului Ploștina. Fiind un sat ascuns privirilor din vale, nu putem decât să ne 
imaginăm oamenii care își văd liniștiți de treburile zilnice. Nu-i deranjăm și ne 
urmăm drumul mai departe.

Aproape de intrarea în Terca am rămas muți în fața pământurilor răvășite de 
torenții de apă veniți tocmai din vârfurile cele mai înalte ale munților. În urma 
ploilor bucăți mari de teren au plecat pur și simplu la vale, astupând adesea 
din loc în loc firul râului. Nu de puține ori am călcat pe pământul răvășit adus 
din munți în locul asfaltului. 

Plaiurile Focului Viu  
și ale Malului Roșu
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Dar am ajuns și în satul Terca. Suntem întâmpinați de boi înhămați la jug, 
mânați să tragă din desișul pădurii trunchiuri mari de copaci căzuți sub lovituri 
aspre de topor. Peste tot miroase a lemn, iar din magazii răsună un concert de 
drujbe. Oameni cu haine pline de rumeguș ne zâmbesc fugar întorcându-se 
imediat la rașchetat scânduri. 

Este un loc al lemnului, unde oamenii duc un trai agitat. Mâinile le sunt 
brăzdate de tăieturi, iar fețele poartă cute adânci săpate de vremea aspră.

Ne urmăm calea, iar la ieșirea din sat am găsit o punte peste care am trecut 
valea Slănicului. Aici l-am găsit pe Niculiță, un puști de 11 ani, care pe timp 
de vară își petrece timpul așteptând turiști pe care să îi conducă la Focul Viu. 
Sprinten și voios ne deschide drumul pe care îl străbate zilnic de vreo 4-5 ori 
pe puțin. Panta muntelui pare să fie mai mică pentru ghidușul nostru ghid 
decât pentru noi. Așa că din când în când, Niculiță se oprește ca să-l putem 
ajunge din urmă.

Apa căzută în urma ploii abia oprite zăcea leneșă acum în baltele de noroi 
de pe potecă. Niculiță, băiat fâșneț, s-a descurcat de minune să le ocolească 
cât ai clipi. Dar pentru noi, cei abia inițiați pe drumul către Focul Viu, s-a 
dovedit a fi o adevărată provocare. Am fost înnămoliți ca în poveste: mai întâi 
până la degetul mic, apoi până la glezne, iar unii din noi, mai ghinioniști, au 
sfârșit chiar cu genunchii afundați în pământul moale. Dar nu ne-am lăsat 
doborâți! Am continuat drumul după Niculiță până ce am zărit printre firele 
de iarbă limbi de foc. Aici ne-am așezat cu toții cerc în jurul lor și le-am privit 
încercând să deslușim diferite forme.  

Am auzit nenumărate povești despre Focul Viu, așa cum este numit de 
localnici, iar fenomenul mi-a trezit interesul. În rândurile ce urmează o 
să încerc să explic felul în care se formează aceste limbi de foc ce răsar din 
negurile pământului. 
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Focul Viu
Despre gaze migratoare și brichete naturale 

Cât de mult timp i-a trebuit omului să dezlege misterele naturii, să le 
înțeleagă și chiar să îi copieze ideile! Căci întreg fenomenul nu este 

nimic altceva decât o mare brichetă naturală. În aceste locuri se găsesc și gaze 
naturale. Atunci când acestea împing rocile pentru a ieși la suprafață, cristale 
de cuarț ce formează rocile înconjurătoare se lovesc unele de celelalte dând 
naștere unor scântei. Focul astfel format este întreținut de gazele migratoare. 

Totuși, limbile de foc nu sunt veșnic arzătoare. Uneori, din cauza vântului sau 
a ploii, ele își pierd din intensitate sau chiar se sting. Cu toate acestea, natura 
are grijă să le aprindă din nou prin mici scântei accidentale.

În general, aceste fenomene coincid cu depozitele de petrol. Rocile bogate în 
materie organică sunt de asemenea surse de petrol, cât și de gaze naturale.

Colindând aceste meleaguri trebuie să ai mare grijă pe unde calci, ca să nu simți 
pe pielea ta căldura pământurilor buzoiene. Este un spectacol inedit, ce merită 
vizionat noaptea, când focul începe să aibe forme conturate, contrastante cu 
întunericul ce le cuprinde. 

Migrarea continuă a locurilor pe unde gazele naturale găsesc cale să iasă la 
suprafață determină mișcarea focului. Localnicii sunt cei care cunosc secretul 
focului migrator, așa că îți recomand să le urmezi indicațiile. 
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Povestea Malului Roșu
Legenda pietrelor sângerii 

Am povestit cum în drumul meu spre Focul Viu am trecut pe lângă văi 
ai căror pereți erau străbătuți de vine de roci sângerii, locuri pe care 

localnicii le-au numit Malul Roșu.

Legenda spune că odată, demult, în aceste locuri trăiau două fete frumoase. 
Cel mai mult le plăcea fetelor să se plimbe pe meleagurile buzoiene,  
să mângâie florile câmpului și să plece urechea la susurul apelor izvorâte în 
desișul codrilor. Libertatea de a sta sub cerul liber o prețuiau la fel de mult 
cum o prețuiau și păsările.

Dar fericirea lor s-a văzut amenințată de venirea tătarilor. Într-o zi, când cele 
două fete își petreceau timpul în liniștea naturii, tropot de copite de cai le-a 
risipit cerul senin. Oameni aspri, fără maniere și cu priviri tăietoare au coborât 
din șeile care i-au purtat din lumea întreagă tocmai aici, în Ținutul Buzăului.

Frumusețea fetelor i-a frapat. Nimic altceva din bogățiile locurilor nu a mai 
contat. Tătarii vroiau cu orice chip fetele. Așa că și-au pus în gând să pună să 
fie prinse şi duse în robie. 

O viață lipsită de fericirea pe care au trăit-o în libertate era de neconceput 
tinerelor fete. Așa că au luat-o la fugă printre trunchiuri de copaci, iar când 
pădurea s-a terminat au continuat să fugă pe pășuni, pe văi adânci de râuri sau 
creste de munți înalți. Dar tătarii erau la fel de înverșunați să le prindă precum 
erau și ele de dornice să le fie scăpată urma. 

Văzând că nu este vreo cale de scăpare din cursa tătarilor, fetele s-au aruncat 
de pe un mal înalt, preferând moartea decât să cadă în robia lor. Malul s-a 
înroşit de sângele lor. Pietrele toate de pe această vale s-au umplut de sânge 
îndurerat ce nu a vrut să-și vândă libertatea pentru nimic. 

Dacă te apropii de acești pereți și îți treci mâna deasupra pietrelor, o să simți 
zimți ascuțiți de menilit ce te previn: nimeni și nimic nu ne va lua de aici, de sub 
cerul liber! 
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Lumea menilitelor
Explicații geologice 

Pentru că a venit vorba de menilit, cred că cel mai potrivit ar fi să explic 
aici cum s-au format aceste roci. 

Menilitul este format dintr-un material ce conține o proporție foarte mare de 
silice (un fel de sticlă naturală). Se formează pe fundul mărilor și oceanelor 
din schelete microscopice de alge și alte animale marine. Dar aceste animale 
microscopice nu pot forma piatră decât dacă ar exista în cantități uriașe. Așa 
că s-ar părea că avem o enigmă: cum pot să formeze niște acumulări de schelete 
microscopice ditamai munții? Răspunsul este foarte simplu. Ca geolog sau 
explorator al trecutului trebuie în permanență să faci analogii. Adică să găsești 
în jurul tău explicațiile pe care crezi că le poți da pentru ceea ce s-a întâmplat 
în trecut. Iar explicația pentru formarea acestor roci este găsită, în forme 
reduse în jurul nostru. Pentru a forma roci este nevoie de timp îndelungat 
și cantități uriașe de alge care să producă roca. Perioada în care s-au format 
aceste roci este destul de îndelungată (se numește Oligocen și a durat aproape 
11 milioane de ani) și ceea ce mai rămâne de clarificat este cantitatea. Dacă 
vă uitați în jur o să vedeți că locurile în care veți găsi alge sunt ochiurile de 
ape stătătoare, de cele mai multe ori ape care și miros urât. Sunt ape lipsite 
de oxigen și adesea lipsite și de alte forme de viață decât algele. Se pare că așa 
era și în Oligocen - pe atunci exista o mare uriașă (de la Munții Alpi și până 
în China) ce nu comunica cu celelalte mări și care era plină de astfel de alge. 

Menilitul este ușor de recunoscut în văile buzoiene. E o piatră neagră sau 
roșcată, cu colțuri parcă ciobite și în care adesea vezi un fel de benzi mai 
albicioase. 
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Legende cu balauri și munteni voinici
Meleagurile balaurilor 

Multe legende și întâmplări știu buzoienii. Nu trebuie decât să treci 
prin fața porții lor, în amurg de zi și să rostești un sincer „Bună seara!”.  

Doar atât trebuie să faci ca să pășești pe tărâmuri cu viteji haiduci și fete 
frumoase, cu balauri hidoși și poțiuni magice. 

Umblând așa, din poartă-n poartă, am aflat misterul flăcărilor care apar 
și dispar în ținuturile buzoiene. Se spune că la capătul județului Buzău,  
în comuna Lopătari, pe valea căruia curge grăbit la vale râul Slănic, se află 
un sat cu nume de munteancă frumoasă, Terca. În sat, oamenii au construit 
o fântână cu căuș, cu apă atât de rece și gustoasă, încât orice om care bea se 
vindecă de orice boală. Aici își avea cuibul cu mulți ani în urmă un fioros 
balaur care înspăimânta oamenii prin urâțenie și răutate. Nimeni nu avea 
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curajul să se lupte cu fiara cu mult prea multe capete ca să poată fi numărate. 
Sutele de ochi roșii înghețau doar dintr-o privire orice suflare de muritor, iar 
numeroasele nări căscate aruncau în aer flăcări arzătoare. 

Multă spaimă au îndurat bieții oameni din Terca, până când, într-o bună zi 
Munteanul cel viteaz află de povestea teribilului balaur. Nu i-a trebuit mult să 
se gândească. A încălecat imediat pe calul lui și a zburat ca vântul și ca gândul 
până la capătul Buzăului. S-au luptat două zile și două nopți pe o punte de 
două scânduri care trece peste râul Slănic, chiar în dreptul fântânii. 

Lungă și grea a fost înfruntarea celor doi, iar din când în când se mai opreau 
să-și tragă răsuflarea și să mai soarbă câte o înghițitură de apă din fântâna 
magică. Apoi o luau iar de la capăt. Oricât de strânsă a fost lupta dintre cei doi, 
tot mai isteț și mai viteaz a fost Munteanul nostru. Dintr-o lovitură a reușit 
să-l împingă pe balaur până la câțiva metri de la drum, sus pe munte, unde 
cu o lovitură i-a desprins nenumăratele capete, aruncându-le care-ncotro.  
De atunci apar, din loc în loc, când dintr-o nară când din alta, flăcări ce 
răbufnesc mânios de sub pământuri pârjolite.

Am văzut cu ochii mei flăcările rătăcite prin pădurile și dealurile buzoiene. 
Dacă ajungeți vreodată în Lopătari, căutați fântâna din Terca. Este o fântână 
cu margini rotunde și căptușită cu piatră naturală de râu.

Locuri și oamenii lor

Bine te-am regăsit! Sunt tot eu, Ana Iuga, și vreau să-ți împărtășesc o altă 
experiență pe care am trăit-o în Buzău alături de Alexandru Andrășanu, 

Raluca Minoiu și Luchiana. Ajunși pe plaiurile buzoiene ne-am întâlnit cu 
nea’ Constantin Teșcani care ne-a povestit cu multă bucurie în ochi cum a 
știut el mai bine despre locurile și obiceiurile Buzăului rural.
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RM: Ce este cu focul viu?

CT: Asta nu trebuie să știi (râde)

L: Dar ce se zice în popor?

CT: Eu am 89 de ani. În iulie, pe 23 
iulie, împlinesc 90. Și de aia vreau să 
vă spun, că de când m-am născut eu,  
de la vreo trei-patru ani, hai șase ani, 
de când mă duceam la școală, focul 
viu nu s-a stins niciodată. Au mai 
venit oamenii, curioși, să vadă cum, au 
astupat cu țărână … Nu s-a stins, are 
vâna lui, de gaze și puternic.

?: Se spune că ar veni de pe acolo, de 
prin Vrancea …

CT: Aici este și sare, și unde este 
sare, sigur este și treburi din astea. La 
Brezău, aicea, când calci pe teren, sună. 
Pe acolo e cărbune, precis. Dar aici 
la noi nu am avut conducători buni 
ca să cerceteze. Chiar și bucureșteni, 
au venit oameni …. Hai să facem o 
treabă! Chiar cu focul acesta viu, se 
putea face un restaurant acolo, să se 
cazeze oamenii când vin, drumul …

Barem cu drumul … au fost o grămadă 
de bani …

Alexandru Andrășanu: Ați spus că 
sună a gol ternul?

CT: Da, mai dincolo de muntele ăsta 
de icea, mai încolo, se zice că e cărbune, 
că nu e locul …

AI: Îi zice cumva locului?

CT: În Brazău.

AI: Erau brazi?

CT: Nu-s brazi. Sunt și ceva brazi și 

molid și brazi și chini.

AI: Și Brazău … de ce îi zice așa 
locului?

CT: Dacă o-ți fi curioși să mergeți 
acolo, la fața locului … Numele a fost 
din bătrâni, cum se zice, ca și Mircea 
cel Bătrân, Ștefan cel Mare. A avut 
o denumire, boierul. Și așa i-a pus 
numele acolo.

AI: Și acolo, unde este focul viu, îi zice 
în vreun fel?

CT: Zmoleanu.

RM: De la smoală, de la ce vine?

?: Acolo de ce se zice Cociu? 

CT: Cociu smoleanului? A fost un 
hoț, un haiduc, care a descoperit piatra 
aia acolo unde e. 

?: Aicea, sub brazăul ăsta, este un loc 
unde te bagi, o piatră acolo.

CT: E lucrat, de a făcut lăcaș acolo, ca 
să stea.

AA: Dar unde e asta? De la foc mai 
încolo sau peste deal?

CT: Aicea, de la brazi mai sus.

AA: De la casa aia mai în sus, acolo?

?: Da, da.

CT: Acolo, pe viroaga aia acolo, acolo 
unde e odaia, pe partea ailalta. Și ăla 
și-a făcut locaș acolo, în piatră, îi vedea 
bine, că era mai bine ca pe linia întâi, 
el era apărat, că dacă potera venea din 
față, jandarmii, el îi videa. Ei nu vedea 
ca el e acolo. Și el îi vedea și-i împușca. 
Că s-a întâmplat de câteva ori.  



- 71 -

A patra parte -Plaiurile Focului Viu și ale Malului Roșu

Îi împușca, nu-l găsea. S-a moștenit 
din bătrâni, bătrâni, că a fost și acum, 
cu rușii, unul de la Mânzălești, de 
aici, din comună, a dezertat. S-a dus 
la unitate, l-a-mbrăcat, l-a echipat de 
război, armament complet. Și gata, 
apoi a fugit acasă, cu pușcă cu tot. Și a 
fugit acolo, în Cociu.

AA: Cociuc? Cociu Smoleanului?

CT: Cociu.

AA: Și l-a prins? Ce a făcut? A stat 
acolo tot războiul?

CT: L-a urmărit, dar nu l-a prins.

AI: Ce înseamnă cociu? Cuvântul?

CT: Adică o colibă, o casă, vine de la 
o … Ești acoperit, nu te vede nimenea, 
e culă de piatră și deasupra și împrejur, 
și nu se poate băga. Adică dacă cineva 
îl urmărește, îi trebuie niște scări să 
ajungă să ajungă la el. Dar nu poate că-l 
pușcă el de-aicea. Îl vede. Jandarmul 
pe el nu-l vede. S-a băgat acolo, are și o 
ferestruică, trage.

?: Are și fereastră?

CT: Păi doar nu o scoate capul pe 
deasupra, să îl vadă. Dar nu poate să 
îl descopere. Poate doar să aibă o armă 
cu lunetă, ca să-l observe, să-l păzească 
mai mult, să-l observe dacă e acolo sau 
nu și să-l prinză, să-l sperie cu ceva. 
Sau să arunce o grenadă, ceva ….

AA: Și dealul Smoleanu este tot 
dealul, cel cu focul, de aicea?

CT: Da. 

AA: Și celălalt deal de care spuneați?

CT: Brezău. Aicea.

AA: Și dealul din spate?

CT: La acesta îi spune Mortatul. 
Acolo iar e o piatră într-o margine de 
pădure și cu poiană, înaltă cât un bloc 
de zece etaje, e ca o căpiță, așa.(…) 
Piatra Mortatul.

AI: Înseamnă ceva? De la ce-i vine 
numele ăsta?

CT: Păi tot de la niște oameni care au 
stăpânit. 

?: Au teren acolo, așa i-o fi chemat și 
de aici..

CT: La piatra asta aici acum am auzit 
de ce-i zice Terca: când s-a dărâmat de 
acolo, din Mortatul, și a venit și s-a 
oprit apa aicea. Și s-a făcut un tercălău, 
și de aia , daca a văzut că-i tercălău, i-a 
spus Terca, i-a lăsat numele de Terca. 
Toate denumirile astea au denumiri de 
evenimente, de …

RM: V-ați născut aici, în satul acesta? 

CT: Da.

RM: Când erați mic și ați văzut prima 
dată focurile, ce vi s-a spus despre ele?

CT: Nu prea discutam așa, că nu prea 
aveam timp, părinții erau ocupați, mai 
stateam cu vitele, nu mai ne ardea 
noua să ne povestească care-i treaba, 
eram ocupați.

AI: Dar ce credeați despre focul acesta 
care arde continuu? 

CT: Ce să cred? M-am dus și l-am 
văzut, am văzut că miroase a gaze. Și 
asta e: foc viu. Mai sunt focuri din 
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astea. E și aici, într-un sat vecin, la 
Ploștina. 

?: Le-a captat vărul Ionel și se folosește 
de ele.

CT: Făcut acolo, ăla n-are treabă. 
Ăsta n-a fost captat? Au fost acolo cu 
sondezele. 

AA: Au săpat sonde?

CT: Da, păi n-ați văzut mai jos acolo, 
pilonii ăia de betoni. Și au captat focul 
și l-au băgat acolo la ei în birou, unde 
lucra. 

AA: Dar izvoare din astea, de apă, nu 
din astea de băut, din alea mai rele la 
gust, așa, sunt? Nu? Dar izvoare de 
petrol, de păcură?

CT: E la Lopătari.

AA: O foloseau la ceva oamenii?

CT: Da, de uns căruța.

?: E unul de miroase, după ce treceți 
de Malul Roșu, acolo, când începi să 
intri la Terca, unde a căzut malul ăla, 
aia miroase, e puturoasă, e cu sulf.

AI: O folosesc oamenii la ceva? 

CT: Unii mai zicea că mai bea, că e 
bună pentru nu știu ce, dar eu n-am 
băut. La noi îi spune apă puturoasă. Că 
miroase. Are ceva gaze, ceva interesant 
ar fi și aia…

AA: Am înțeles că mai demult, la 
Lopătari, în spatele bisericii, acolo, 
erau niște izvoare și veneau și făceau 
băi acolo.

CT: Au fost, da, dar de mult.

AA: Dar alunecarea aia de când e 
acolo? Unde se surpă dealul?

CT: De doi-trei ani. A tăiat pădurea 
asupra acolo și s-a rărit pădurea și s-a 
șubrezit pământul. E și o vână mare 
acolo. A plecat dintr-o dată, așa, și a 
mers în timp, după timp, așa.

Dacă a mai venit ploi, mai rău, mai 
rău, în mai a fost vreme ploioasă și, ați 
văzut, a rupt acolo. A lăsat, că nu s-a 
interesat conducătorii ăștia, trebuie să 
aducă bolovanii din timp, cu o macara 
mare, să-i zvârle încoace. 

AA: Drumul nu a fost asfaltat până 
aicea?

CT: E, asfaltat. Stropit cu … nu știu 
cum îi zice.

?: au dat 22 de milioane, de la Lunci 
și până aici, pe 6 km. A ținut nici o 
jumătate de an. Ce să rămâie? Și acum 
se judecă primarul.  A lucrat vreo două 
luni, a luat banii, i-au împărțit.

Nu a fost numai el, i-au împărțit. 

A dat o ploaie mare pe Nehoiu și 
a mutat șantierul de aicea acolo și 
Mocanul domnul ăsta de la Buzău, l-a 
presat pe ăsta, pe Viorel, pe primar, să 
semneze că e terminată șoseaua aicea. 
Nu era terminată, banii i-a mâncat ei, 
ei a mușamalizat, a dus șantierul acolo 
că era mare nevoie, că stricase șoseaua 
acolo și nu mai puteau circula.

AA: Și acum l-a condamnat pe acesta?

CT: Îl judecă, dacă el a semnat că s-a 
terminat…. Cine l-a pus?
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?: Îl judecă, dar …

AA: Și la vale cum îi zice? Slănic?

CT: Da. Apa Slănicului.

AA: Dar nu e sărată aicea, e dulce?

CT: Nu, de la Lunci în jos e sărată. 

?: De la plai, unde-i dealul ală, e sare.

AA: Am văzut că scoteau sare de sub 
mal.

Dar Malul Roșu la care îi ziceți?  
La acesta, de la Terca sau la acela cu 
drumul?

?: Nu, unde e școala aia, unde-i podul. 
Se vede de aici. Toată coasta aia.

AA: Că mai e un mal din acesta, roșcat 
așa, cum urci spre Plaiuri. Spre Plaiul 
Nucului, încolo.

CT: Tot ăsta e! Că vine și cu fața și 
la ăia și aici. Se zice că îi zice Malul 
Roșu de când a fost războiul cu turcii. 
A sărit trei fete mari de acolo, de sus.  
Și de aia îi zice Malul Roșu. 

?: Mă rog, cum era atuncea, să profite. 
Și ele, decât să se dea pe mâna la turci, 
au sărit din vârful ăla, de acolo. S-au 
umplut pietrele alea de sânge și așa a 
rămas numele de Malul Roșu. Așa am 
auzit și eu.

AA: Dar mai e vreun nume din acesta, 
la dealurile astea, la văi?

CT: Pe aici, prin jur? Mortatul, 
Pietricica.

AA: Care-i Pietricica?

CT: Acolo, de la piatra aia, așa îi 

spune, Pietricica.

?: Golul Războiului…(?)

CT: Dar ăla aparține, Golul războiului 
îi spune din timpul războiului, erau 
trasee multe, s-a dat lupte acolo.

AA: Nu la releu, jos, la Lopătari?

CT: Nu, nu. De la Ploștina, cum mergi 
spre Gura Teghi. Pe munte, acolo.  
Pe culmea care e piatra Mortatului.

S-a dat lupte acolo, de acolo i-a 
alungat pe nemți până acolo, la Siriu, 
a fost și cimitirul eroilor, chiar acolo 
s-au înfruntat, s-au bătut, e și acum 
cimitirul eroilor. Dar cînd au început 
barajul, era în lac. L-au mutat, undeva, 
oasele alea. Se văd craniile alea.

AA: Dar satul e vechi? Terca?

CT: Da. 

AA: N-au venit din altă parte? A fost 
aicea.

CT: Nu. Nu, acesta-i satul Terca.

AA: Și mereu a ținut de Lopătari?

CT: Da. Oamenii au fost proveniți, au 
fost mulți din timpul războaielor.

?: Tata Vătare (?) nu știu de unde a 
venit, Crăciun a venit de pe la Mizil.

CT: E de la Glod, nu-i de la Mizil.

(….?) Sămânța asta de păltinean. Un 
bătrân de-al nostru, a lu Gigel și a lu 
finu Costică, din timpul războiului au 
rămas aici. Din Paltinu, de la Vrancea. 
S-au căsătorit aici și le spune Păltineni, 
că era denumirea de Paltin, le-a spus 
Păltineni.
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AA: Și așa îi spune la toată familia dv. 

CT: Păltineanu.

AI: Și așa vă cheamă pe dvs.? 
Păltineanu?

CT: Nu, Teșcani. Nouă ne spune 
Teșcani, după tata. Mama e din 
Păltineni.

(…)

AI: Și cum ați spus că vă cheamă pe 
dumneavoastră?

CT: Costică Teșcanu. Teșcanu D 
Constantin.

AA: Și tatăl e de aici din zonă?

CT: Da. 

?: Nu e provenit și el?

CT: Nu, sămânță de teșcănean, au fost 
născuți, crescuți aici.

AA: În Terca, nu?

CT: Îs mulți în Lopătari.

AA: Dar de ce îi zice Lopătari?

CT: Păi tot din cauză la o d-asta, că a 
fost unul Lopată.

AA: Și a fost familia care a întemeiat. 
Dar mai sunt familii Lopată pe la 
Chiliile, pe acolo.

CT: Da, mai sunt și pe acolo. Acolo 
sunt mai mulți, cum au emigrat ei. 

AA: Păi nu e departe.

RM: Numele de chilii de la ce vine? 
Sunt chilii?

CT: Tot niște chilii din astea au fost, 

erau lucrate niște chilii.

?: Lucrau și la barajul ăla, de la 
Mânzălești. Și tot așa spuneau, satele 
alea de pe acolo, Cireșu și alea, tot în 
timpul cu turcii, spuneau. Spuneau că 
fugea de turci și se ascundeau, și dacă 
au găsit teren gol acolo s-au localizat 
acolo și …au ocupat terenul , pe urmă 
s-au localizat acolo, s-au însurat, s-au 
măritat acolo între ei, pe urmă au 
format ... Ăla a mai făcut case acolo, 
ăla una, ăla una. 

CT: Sătișoare așa, mai mici, pe urmă 
au primit denumire de comună.

AI: Aicea a fost colectiv?

CT: A fost, da, dar numai oamenii 
care au avut pământ în câmp.

AI: Și aicea?

CT: Nu.

AA: Aveați pășune?

CT: Aveam fâneață.

?: La Vintilă era o cetate, acolo. Dar 
au venit și au demontat, lucram noi 
pe acolo. Și nu le-au dus la muzeu, cu 
macara, au luat ce mai era acolo, au 
cerut la noi macara și mașină. Au luat 
ceva de acolo, dar nu mai știu ce. Era 
cetate.

AA: Se mai văd ziduri.

?: Păi da, dar au mai luat. Acuma, după 
90, prin 94-95, știu că au venit, au 
demontat ceva acolo, au luat macara 
de la șantier de la noi și le-au pus .. au 
zis ca le duce la Muzeu, la Buzău, nu 
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mai rețin.

AA: Dar și la Mânzălești, acolo, la 
Meledic, a fost un castel, dar n-a fost 
terminat. L-ați văzut vreodată castelul 
de la Meledic?

CT: Nu.

AA: Au rămas doar bolțile de la 
beciuri acuma, toată lumea  a luat 
cărămida din el.

?: Tot așa, ce știți dumneavoastră știu 
și eu, că a fost o acțiune, au venit tot 
așa, la noi. Știu că le-am dus beton. 
Am fost de meserie electrician, dar 
după Revoluție nu mai mă ținea de 
electrician. Am lucrat și ca operator pe 
fabrica de betoane. Și discutam acolo, 
s-a dus beton, la pensiuni.

AA: Dar a fost, pe la 1800, făcut de un 
boier, a vrut să facă un castel acolo.

?: A, a fost, dar sunt peste o sută de 
ani...

AA: Da, dar se zice că a fost făcut până 
la acoperiș, apoi nu au continuat.

CT: Ăla a fost făcut de un boier. 
Cum se zice și la Vintilă Vodă, a fost 
un chiabur, un boier. Și de aia i-a pus 
numele de Vintilă.

?: Vintilă l-a chemat pe el.

CT: Și acolo, la Mânzălești, unde 
vorbiți de treaba asta, a fost ... Cum îl 
chema, Doamne? Îl știu, l-a văzut. Tot 
așa un boier care pornise să facă un ...

AA: Un castel.

CT: Așa.

AA: Dar ați văzut construcția?

CT: Nu, n-am avut ocazia.

AA: Am înțeles că a fost destul de 
mare. Cum se vede construcția, după 
bolțile de la beci, din cărămidă ...

CT: Cred că acolo s-ar fi putut face o 
treabă bună. E și o peșteră acolo.

AA: Da, unde e și lacul... Sunt mai 
multe lacuri.

CT: Da.

AA: Dar sare? Luau oamenii sare de 
acolo s-o vândă? 

CT: Nu, doar la vite.

AA: Atâta, nu?

CT: Îi neagră, amestecată cu pământ. 
La Lunci e sare frumoasă, albă, curată. 
Acolo unde discutăm, de peștera aia 
acolo, este un izvor de apă sărată, și un 
ciuciur de curge apă acolo, saramură.

AA: Și ce face lumea cu ea?

CT: Pune varză, murătorii, la brânză, 
la carne...

?: E naturală, nu mai are ... unii ia, de 
exmplu, când taie porcul la Craciun, 
nu mai ia , nu mai bagă la sare. O pune 
acolo, 10 minute, cum știe, o lasă de se 
zvântă, o pune la uscat, la fum și și-a 
luat sare, nu mai îi pune sare.

AA: Ia cu bidonul?

?: Cu bidonul. Cu bidon, cu sticla, 
care cum ...

AI: Vreau să vă întreb dacă folosiți la 
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ceva plantele astea, văd că aveți la uscat 
plante medicinale.

CT: Pentru ceai. 

AI: E bun la ceva anume?

CT: Pentru anumite treburi din corp. 
Când te doare ceva, sunt foarte bune. 
Sunătoarea ....

(...)

?: Apăi și ăștia, când au venit la nuntă, 
de la Medgidia de acolo, zice: e frumos 
.... E frumos, dar cui îi convine să 
rămână? Ziceau: dacă aveați și drum 
...E plăcut, dar nu e de trăit aicea, cu 
drumul ăsta.

CT: Cu banii ăștia cu Uniunea 
Europeană...

?: Păi a dat, bre, dar cât să dea? Să fure 
ei?

CT: Păi să-i tragă la răspundere! 
Unde-s banii?

?: Au fost 22 de miliarde.

AA:  Asta nu e pe banii Uniunii?

?: Ba da, de aia. Le-a dat o data. Le dă 
mereu bani, să fure ei? Plus că-s mulți 
și la noi, aicea.

AA: Dar asta când a început? Că anul 
trecut nu era.

CT: Anul ăsta.

AA: Au adus conductă de apă până 
acolo?

CT: Da, dar nu a terminat, nu i-a dat 
drumul.

AA: Dar are bazin colector acolo?

CT: Cred că da, e pompă , e bună, apă 
de munte.

AI: Mergeți cu gălețile? Cum aduceți? 
N-aveți fântână, apă bună în sat?

CT: Cu două bidonașe. Am fântână 
aicea, dar a scăzut.

?: A secat.

AA: Fântâna unde era?

CT: Chiar aicea, în spatele casei. 
Acuma e apă, dar nu mai e bună de 
băut. 

CT: Asta-i de ieri, s-a încălzit, dar 
acolo, la sursă, îți îngheață dinții, de 
rece.

AI:  O să angajeze oameni de aici din 
sat, ca să lucreze? (unde, nu e precizat)

CT: Da. Cred că prima dată se ocupă 
cine e cu vicele. Vicele e primar. Prima 
dată de la partidul lui, își bagă ăla 
neamurile. De acolo, dacă o mai fi loc 
și pentru alții.

(...)De aia e mâncătoria, că nu a mai 
ieșit Mocanu. Primarul e de la PSD și 
nu mai ne-a dat nimica. 

AI: Aicea mai sunt așa, obiceiuri? Mai 
umblă oamenii la colindat?

CT: Vine cu Bună dimineața, pe 
urmă cu Plugușorul, pe urmă, a doua 
zi, mai înspre ziuă, vin ăștia, se mai 
maschează, mai vin pe la ăla, pe la ăla, 
și dimineața vin fetițele cu Sorcova.
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AI: Ce înseamnă când ați spus că vin 
cu Bună dimineța?

CT: Până-n Crăciun.

AA: În Ajun.

CT: Azi e Ajunul, mâine-i Crăciunul. 
Și azi se duce cu Bună dimineața.

AI: Copiii colindă numai?

?: Da, numai copiii. Le dai câte-un 
bănuț acolo, câte-n biscuite, câte ceva. 
Acum nu prea mai, le zvârle, le trebuie 
bani acum. S-au șmecherit. Când 
eram noi mici, da, ne dădea gogoși, 
covrigi. Dacă mai avea și un bănuț, ne 
dădea. Dar acuma, dacă le dai mere și 
de-astea, le vedem la poartă, zvârlite. 
Dute-n moaș-ta pe gheață cu merele 
tale.

CT: La mine, când trăia femeia, le 
dădea la fetele astea niște biscuți și, se 
uita la ele din poartă și le zvârlea. ”De 
ce zvârli, fă?”, zicea. ”De ce ai zvârlit? 
Nu ți-am dat bani? Poate nu am!  
Te-am primit, îți dau ce pot”

AA: Dar cu Steaua? Umblă și cu 
Steaua, nu?

CT: Nu, nu, la noi nu prea umblă cu 
Steaua. 

?: Nu, la oraș, te tăbară și în gară, și în 
autogară ...

AA: Nu, noi umblam trei zile cu 
Steaua.

CT: Nu, la noi nu.

AI: Și alte colinde nu se colindă?

CT: Plugușorul. Vă spun eu o treabă. 
La noi aicea era lumea foarte săracă, 
și nu prea aveau pe unde să umble cu 
Steaua.

AA: Nu câștigau nimic.

CT: Sigur că da. Acolo, în partea 
Ardealului, unde se umblă cu Steaua, 
sunt mai multe obiceiuri. Și-s plăcute, 
frumoase obiceiurile în Ardeal. Sunt 
mai pricopsiți, sunt mai bogați.

AA: De unde sunt eu sunt în câmpie, 
dar sunt veniți din Ardeal și păstrează 
obiceiurile din Ardeal.

?: Și la noi începe să ... De exemplu,  
fi-miu, am vrut să fac cu biciurile alea 
de ginerică, cu garoafe. ”Numai, tată, 
că nu-mi trebuie mie”. Uite așa se 
pierde. Se umblă cu plosca, invitații 
am trimis la Buzău, unde am mai avut 
prieteni, încolo și încolo. Dar în sat, 
aicea, se duce ginerică și un băiat. Îi 
zice ”chemător”. Și se duc, vine, nu te 
strigă, nu .... Cum zici și cu popa, nu 
te strigă, nu ciocăne, intră. Tot așa și 
aicea. Avea un bici și plsoca. Unul 
are țuică, unul vin, ce-ai servi. Și te 
servește. Că te duci, te duci, aia-i 
invitația. Că nu ...

AI: Se zice ceva anume?

?: Ce, nu știe că are nuntă cutare? Dacă 
a venit ginerică cu chemătorul și te-a 
invitat, știi că : ”Bă, cutărică are nuntă”. 
Și ai bunăvoință și ai și cu ce, te duci. 
Băieții dacă pleacă, rămân eu cu ...

AI: Se mai cheamă așa la nuntă, 
acuma, în zilele noastre?
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AA: Ați făcut așa, cu chemătorii?

?: Da, de aia v-am spus! De nu a mai 
luat biciul, a luat numai plosca. ”Nu, 
tată, mai umblu eu și cu ăla după 
mine?” Era biciul ăla împletit. Aicea 
se bagă pe mână și erau din curea de 
piele, de vine rotund, împletit așa, și 
pe urmă pui boboci, garoafe din alea 
făcute... Ceva boboci, așa...frumos. 
Ploscă din aia din lemn, dar ăla nu a 
mai vrut să-l mai ia. ”lasa-mă, bre, cu 
biciurile matale, mai trag eu și de ăla...”

AA: Dar de Paște se face ceva? Doar 
de Înviere? În Săptămâna Mare, se 
duce lumea la biserică?

CT: Nu, la noi se obișnuiește se duce 
să sape mormintele, la neamuri, rude: 
mamă, tată, bunicul, mă rog ... pui 
flori sau dacă au le plivești, le aranjezi 
frumos și te duci la slujbe dacă vrei. 
Începe, de miercuri începe Deniile, 
cum ...

AI: Când se îngrijesc mormintele? 
Înainte de Paști?

?: De obicei în Săptămâna Mare. Până 
vinerea, la Domnul Hristos, când se 
face așa, trebuie făcut.

AI: Și se face o slujbă anume la 
biserică? Se duc oamenii cu pomeni 
sau ceva?

?: Se duc oamenii, plătesc un pomelnic, 
se aprinde lumânări, se pune lumânări 
pe morminte... 

AI: În anumite zile sau în orice zi?

?: La mine, de obicei, dacă merg 

la biserică, la părinții mei acolo, și 
duminica. Dacă mă duc mâine la 
biserică, iau lumânări, pun acolo pe 
mormânt o lumânare, am făcut un fel 
de felinar, ca să nu bată vântul, lângă 
cruce acolo. Unii mai duc și găleți din 
alea, fără fund, le pun acolo, și înfige 
lumânarea în pământ, nu mai bate 
vântul.

AI: Există zile anume când faceți 
pomenirea morților? Moșii de 
toamnă, de iarnă, de ceva?

CT: Da, se fac.

AI: Când vin astea?

CT: Nu mai știu. Ne uităm pe 
calendar. Când sunt moșii de iarnă, de 
... ai văzut, când este, în mai, când mai 
e de .. moșii de vară.. se face mâncare.. 
ce ai acolo, orez cu lapte sau ciorbă 
sau ... ce vrei să dai: dai un castron, o 
furculiță, o lingură, o lumânare, o cană 
de suc, de vin sau bere. Se mai fac și 
din astea.. 

AI: Și unde se dau? La cimitir? Sau pe 
drum?

CT: Dai acasă.

?: Te duci la vecinul ăla sau ăla ..

CT: Care-i mai scăpătat. 

?: De obicei pe unde sunt copiii mai 
mulți, mai săraci. Cam pe acolo.

AI: Aicea sunt și stâni? Stâni, cu oi sau 
capre.

CT: Da. 

AI: Și trebuie să vină înapoi în sat cam 
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pe la ce perioadă?

CT: Cam acum, la 15 septembrie. 
Dar acum o mai lungește, s-au mai 
schimbat condițiile. Ține și de 
toamnă.

AI: Și când se întorc înapoi în sat?

CT: Când o ninge.

AA: Sunt aici, sus, lângă releu, nu? 

?: Asta aicea trebuie să fie a lui Bostan.

(...)

AA: La Moceanu.

?: La releu. Toată zona aia de acolo se 
numește așa. De la Moceanu.

AI: Și acolo e un singur proprietar de 
oi sau sunt mai mulți?

CT: Mai mulți.

?: Mai e unul aicea pe sus, mai e unul 
la Măceșu, am și eu un cumnat acolo, 
la Piatra Mortatului, sunt mai mulți. 
Ciobani sunt! Nu prea mai au oi.  
Au crescut prețurile, bani ... scump la 
coasă, scump de vară. Toamna nu face 
oaia cât trebuie să plătești muncile. 
Și eu zisei că ....Mai multe oi erau pe 
vremea lui nea Nicu ca acum.

AA: Chiar dacă erau cote mari ..

CT: La noi aicea e treaba mai proastă. 
Dar la Gura Teghii nu e așa. La Gura 
Teghii primarul aranjează izlazurile și 
îi costă mai puțin pe oameni. La noi 
face cum vrea ei, ciobanii.

?: Au și vaci.

CT: Adică nu cum vrea ei, dar plătești 
taxa la o oaie pe vară cât muncește, cât 
cosește un om într-o zi și depinde... 
câți bani cere ăla pe zi, îți ia ăla pe oaie. 
La noi aici e o treabă proastă, nu e 
bună. N-avem nici izlazuri.

?: La noi comuna n-are izlaz. De 
exemplu, la Râmnicu Vâlcea ... Că 
de fân, am, mi-am cumpărat teren. 
Pe la Mădălina acolo, îți ia vaca de la 
poartă, cuscra are locuința acolo, pe 
Valea Oltului, vine ăla dimineața, îți 
ia vaca de la poartă și ți-o aduce seara. 
Îi dă un leu pe zi, de vacă. Aș ține și 
eu 20 de vaci așa. Dar la noi, vorba lui  
soacră-mea, dacă-i dau lu nepotu un 
leu, să-mi aducă vaca de la grădină,  
se cam uită urât, nu-i ajunge, nu se 
duce.  (...)

CT: Da, dar aici nu-i un leu, sunt 10. 

?: O duce la apă, n-are treabă până 
seara. Doar atâta, o ia, o mulge, are o 
pensiune peste drum vinde laptele la 
ăia. Așa zic, mai da.

AI: Aici se face brânză cu laptele de 
la oi sau la ce țineți oile? De carne, de 
lapte?

?: Dacă vrei s-o tai, tai și o mănânci, 
daca nu, de brânză.

AI: Cum se calculază câtă brânză ia un 
om?

?: cinci kile pe oaie, șase.

CT: Șase.

RM: Nu se face o măsurare a laptelui, 
când se dau la stână?



- 80 -

Cartea Locurilor

?: Nu. Îți dă șase kile de brânză pe 
toată vara...

CT: Caș, caș.

?: Și-i plătești lui, până-n septembrie 
cu cât e ziua, mai dai niște mălai, ce-ți 
mai cere, pentru sare...

RM: Dar îți dă cașul sau te duci o dată 
la lună, să iei laptele?

?: Nu. Ai 10 oi, ori șase, 60 de kile 
ți le dă și ți le pui acolo, și cum ți-o 
conservezi așa o ai.

RM: La alte stâni te duci și-ți iei 
laptele.

CT: Nu, doar la câmpie. 

AI: Și e lapte amestecat, și de oaie și 
de capră.

?: Nu, n-are capre. Mai multă oaie. 

CT: Nu pot să mă duc singur cu 
ele. Că am avut și mai multe oi și 
boi, vaci am avut, când trăia femeia.  
Dar acuma, singur, ce să mai fac?

?: Și dacă mai trăia femeia, ce, femeia 
era bătrână, ce să mai facă?

CT: Și eu, la 90 de ani, ce să mai mă 
duc? Și la ce să mai țiu?

AA: Dar sunteți foarte bine.

CT: Am trei fete, sunt măritate, în 
Breaza. Fiecare cu târla lor, când poate 
să vie, când ... Mi-au spus să mă duc la 
ele acolo, dar nu poci eu. Ce fac aici? 
Se pierde tot?

?: E, se pierde tot?! Și dacă mori, nu o 
să vândă?

CT: E, vrea să vânză! Și dacă vrea să 
vânză, pe urmă ...

?: E, dacă în noaptea asta înghiți 
gutuia, nu tot aia e? Tot goală rămâne!

CT: Da, dar trăim cu speranța că 
poate mai ...

AA: Dar toate fetele, toate, trei, sunt 
la Breaza?

CT: Una a lucrat la bancă, e pensionară, 
ailaltă , Lili, a fost contabliă și astalaltă 
mică e contabilă.

RM: Nepoți, strănepoți?

CT: Da, acolo își au servicii și ei, aici 
ce să facă?

?: Și nevastă-mea e nepoată de frate. 

AA: Breaza de lângă Câmpina?

?: Îi are pe-a lui frate-său, are nepoți 
de la frați. Și nevastă-mea e. De aia 
ziceam: mergem la moșul Costică, 
nevastă-mea e fata lui frate-său. 

RM: Deci nu sunteți chiar singur.

CT: Nu sunt singur. 

?: Dar, tot la fel, noi ne dăm la treabă, 
când poți să vii, când nu poți să vii ...

CT: Fiecare cu treburile lor.

?: Când îl mai bărbieresc eu, când 
ălălaltul, mai vine și fi-mea.
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Se spune că urieșii au fost aici cu mult, foarte mult timp în urmă. Unii 
zic chiar că urieșii s-au născut aproape odată cu Pământul. Ceea ce știu 

eu este că urieșii sunt încă aici, la fel ca în vremurile de demult, trudesc în 
misiunea lor.

Urieșii nu pot fi văzuți decât de cei cu darul înțelegerii lumii, cei care simt 
călătoriile norilor în atingerea picăturilor de ploaie și freamătul, nu curgerea 
timpului, în creșterea frunzelor și nașterea florilor. Spre ceilalți muritori urieșii 
trimit semnale misterioase, greu de descifrat, mesaje greu de urmat. Pentru a le 
înțelege ascultați-mi povestea.

Când s-a făcut lumea noastră, urieșilor li s-a încredințat grija pământului.  
La naștere, fiecare din ei a fost legat de un loc pe care a trebuit să îl îngrijească 
precum un grădinar. Și cum fiecare dintre urieși avea firea sa, pământurile ce 
le-au fost încredințate le-au luat trăsăturile. 

Uneori vezi pământuri line, tolănite la orizontală ca urieșii adormiți din 
adâncurile lor. Alteori vezi pământuri sfâșiate de colți ascuțiți de stâncă, semn 
de răfuială între urieși. Când urieșii se răfuiesc, rănile lor se văd în rănile 
pământului de care sunt așa de legați, fie ca munți plini de țepi stâncoși fie în 
văi - răni adânci nevindecate de apă.

Din când în când vezi pământuri cu dealuri domoale din care țâșnește câte o 
stâncă precum un zid. E semn că acolo ai de-a face cu urieși colecționari, care 
adună comori în drumurile lor și așteaptă trecerea timpului pentru a le putea 
scoate la iveală. Motiv de laudă în fața lumii și mai ales în fața celorlalți urieși, 

Povești cu urieși
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căci mare pizmă și supărare se poate naște între acești urieși.

Cum sunt printre primele arătări ale pământului, urieșii au ca dușmani doar 
forțele mai vechi decât ei: focul - cel mai mare dușman, și uneori vântul sau 
apa. La fel ca și piatra. Iar acest lucru poate fi o dovadă a faptului că sunt legați 
de piatră ca un fel de suflet al acesteia.

Așa de mare e dușmănia dintre urieși și inamicii lor încât uneori urieșii cad 
în bătălii ascunse nouă. Se spune că atunci când cad pradă flăcărilor din 
adâncurile pământului, cu un ultim suflu, urieșii își strigă semenii, de se 
tremură pământul și copacii se prăbușesc. Unii le spun cutremure.

Pentru că nu au găsit nume mai potrivite, oamenii de știință le spun urieșilor 
forțe tectonice. Deja știu cum se mișcă și cine se ceartă cu cine. 

Adesea oamenii de știință asistă și la decesuri, când urieșii se prăvălesc în 
adâncurile încinse ale Pământului. Și tot oamenii de știință au găsit și urme 
ale drumurilor de urieș. Căci fiecare urieș pare a fi obligat să pribegească, cu 
bucata sa de piatră pământească. Și nu vă imaginați drumuri ușoare, căci iată 
de exemplu, urieșii de peste Munții Buzăului vin tocmai din Africa, o cale 
greoaie dacă te gândești că cele câteva mii de kilometri au fost străbătute preț 
de zeci de milioane de ani.

Dar revenind la zidul urieșilor de pe valea Buzăului, acolo este o comoară de 
uriaș, o colecție de scoici, adunate dintr-o mare preistorică aflată în drumul 
său în urmă cu 9 milioane de ani, într-o perioadă pe care geologii o numesc 
Sarmațian. Pe când uriașul nostru traversa această mare, scoici mari și mici 
i s-au agățat de haine. Trecerea timpului le-a schimbat, transformându-le în 
piatră dură.
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Descifrarea pietrei cu scoici
Martorii tăcuți ai Mării Sarmate

P     oate că nu veți ajunge în izolatele plaiuri pe unde se găsesc urmele 
zidului urieșilor. Dar asta nu înseamnă că nu veți găsi urmele zidului la 

doi pași de drumurile ce șerpuiesc pe valea Slănicului de Buzău. 

Un astfel de loc este la Mânzălești, la doar câțiva pași de podul de la capătul 
de sus al satului. Aici merită să vă opriți și să vă uitați în albia râului Slănic. 
Veți constata că pietrele verzui de mai jos de pod sunt înlocuite cu blocuri 
albicioase formate aproape în întregime din scoici. În albie, între fragmente de 
rocă ce aduc a nisipuri întărite - gresii, se mai văd izvorând firișoare de petrol 
sau izvoare minerale portocalii, bogate în rugină - oxizi de fier. 

Pe vremea când aceste scoici erau vii, lumea în care trăiau era una în schimbare. 
Scoicile erau invadatorii unei lumi ce-și revenea după o criză salină. Înainte, 
o mare ce venea dinspre vest secase și-și pierduse locuitorii. Acum, în vremea 
acestor scoici, o altă mare ce se întindea înspre răsărit până aproape de China 
invada această depresiune de la marginea Carpaților. Marea nu era nici dulce, 
nici sărată, un prim pas spre o misterioasă evoluție a acestor tărâmuri spre un 
lac cu apă dulce.  
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Mereu am avut dificultăți în a recomanda sensul de explorare a văii 
Slănicului de Buzău - valea pe care se scurg nu doar apele puțin sărate 

ale Slănicului ci și milioane de ani, în reflexele tăcute ale pietrelor purtătoare 
de comori. Dacă îi urmezi cursul firesc, alegând să călătorești alături de ape, 
pornești dintr-un trecut îndepărtat, de la vechi spre nou, spre pietrele cele mai 
noi, martorii glaciațiunilor și a strămoșilor noștri preistorici. De pornești din 
vale spre munte, ca în răspăr, te îndepărtezi de prezent și treptat te cufunzi în 
trecut. Nu știu nici acum care e cea mai bună alegere și nu o să vă recomand 
nicio variantă de călătorie. În schimb o să vă povestesc despre locurile întâlnite 
în drumul vostru. 

Călătoria sării

Pentru noi geologii, o vale ca cea a Slănicului este un prilej de mare bucurie. 
Ca în fața unei comori netălmăcite jubilăm și ne bucurăm pentru că 

aici avem o succesiune aproape continuă de evenimente încastrate în piatră. 
Ca să înțelegeți, imaginați-vă că egiptologii ar găsi o colecție neîntreruptă de 
relatări istorice despre Egiptul Antic - o bibliotecă ce ar conecta toate textele 
și fragmentele la care se chinuie să le dea înțeles de atâția ani. Aceasta e marea 
comoară a Slănicului. Dacă o piatră relatează un context în care s-a format și 
eventual păstrează rămășițe de animale preistorice, drumul de-a lungul văii 
Slănicului povestește nașterea și decăderea unor seminții de animale și plante 
preistorice. Aceste bucurii și tragedii ale vieții nu sunt întâmplătoare, sunt de 
fapt indicii ale unor cicluri ale planetei. 

Nu o să vă vină să credeți cât de încâlcită și nedeslușită este legătura dintre 

Valea Timpului
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Pământ și stele. Și chiar dacă nu o să pot să vă povestesc tot ceea ce știu, chiar 
dacă nu o să regăsiți chiar tot ceea ce vă voi povesti, vreau doar să nu uitați de 
această relație misterioasă. Sper să vă fac curioși, să vă fac să vedeți ritmuri care 
nu sunt coincidențe și să vă fac să vă întrebați dacă nu cumva aceste cicluri 
sunt mai importante decât am crede și pentru noi oamenii - locuitori tineri ai 
acestei lumi pe care încă o descifrăm.

Înainte de a porni la drum trebuie să vă rog să uitați că sunteți la marginea 
Subcarpaților. În acest moment, pornind în călătoria noastră spre trecut, 
trebuie să îndepărtăm aceste locuri de coordonatele lor actuale. Într-o călătorie 
de 35 de milioane de ani trebuie să ne imaginăm cum, dând timpul înapoi, 
locurile pe care le vom vizita se îndepărtează încet de Carpați, se scufundă 
într-un lac, ce devine un golf cu ape puțin adânci, iar mai departe în trecut se 
transformă într-un bazin marin cu ape adânci, pentru ca mai departe în timp 
să avem de-a face cu un fragment dintr-un ocean străvechi, născut pe vremea 
dinozaurilor. 

Munții de azi sunt recenți și nefirești pentru aceste pietre născute în sălaș 
acvatic. Ignorați-i și scufundați-vă în povestea mea marină. Vă previn, am 
dovezi pentru a vă convinge că de fapt pășiți pe fundul mării, pe plaje, prin 
lagune cu ape salmastre - nici dulci nici sărate sau printre lacuri și brațe 
molcome ale unor delte, toate - peisaje pierdute din amintirile geografice ale 
prezentului.

Drumul timpului
Istoria Geologică a Subcarpaților într-un drum pe firul văii Slănicului de Buzău

Rocile de pe valea Slănicului provin din ținuturi ce cândva făceau parte 
din Oceanul Tethys. Acest ocean, a existat pe vremea Pangeei. Pangeea era 
o întindere de uscat  în care erau reunite toate continentele de astăzi - un 
supercontinent. Trebuie să știți că planeta noastră are un ciclu de adunare și 
spargere a continentelor. Nimeni nu știe de ce. Se știe doar că acest ciclu este 
lung de 400 de milioane de ani și ca o coincidență - sau poate nu - aceeași 400 
de milioane de ani sunt necesari sistemului nostru solar pentru a se roti în 
jurul centrului galaxiei nostre. Un nou mister ce își așteaptă tălmăcirea.
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Erau vremi când continentele, insulele, munții și mările de azi încă nu erau 
născute, iar pietrele pe care calci sunt de fapt pași prin timp, în povestea acestei 
nașteri și formări a pesiajului pe care îl regăsim astăzi pe plaiurile buzoiene. 

Pașii vor călca peste fire din ce în ce mai de poveste, în drumul spre izvoarele 
Slănicului de Buzău. Vei descoperi perioade de timp din ce în ce mai vechi. 
Iată ce ar trebui să știi înainte de a porni în explorare:

Holocen (derivat din cuvintele grecești holos - în întregime și kainos - nou, 
cu referire la formele de viață care sunt la fel ca în momentul de față) este 
perioada de timp în care trăim și noi. Holocenul caracterizează cel mai recent 
episod din istoria Pământului, în care plantele și animalele erau identice cu 
ceea ce există și azi. Holocenul se întinde din prezent - acum 11.500 ani.

Holocenul este ușor de observat în râpele și malurile Slănicului, mai ales jos 
în vale, aproape de Săpoca. Îl veți recunoaște ușor pentru că este format din 
depozite de terasă, pietrișuri și bolovănișuri ce sunt împrinse și sudate într-un 
amestec de nisip și argilă.

*

Pleistocen (derivat din cuvintele grecești pleīstos - în mare parte și kainos - 
nou, cu referire la formele de viață care sunt în marea lor majoritate la fel ca 
și în momentul de față. De exemplu moluștele din această perioadă sunt în 
proporție de 70% ca cele din prezent). Pleistocenul corespunde aproximativ 
cu intervalul 11.500 ani - 2,59 milioane de ani. 

Jumătatea mai veche a Pleistocenului și partea cea mai nouă a Pliocenului 
poartă numele (regional) de Romanian. Este o perioadă de timp ce corespunde 
cu un peisaj peristoric special  - zona văii Slănicului de Buzău era o deltă cu 
ochiuri de apă dulce și canale vremelnice. De aceea, mai ales în zona Niculești 
veți putea găsi cochilii de melci și scoici de apă dulce precum și benzi firave 
de cărbune, din vegetația preistorică a deltei, înghițită între bancuri de nisip.

Pliocen (derivat din cuvintele grecești pleíōn - mai mult și kainos - nou, cu 
referire la formele de viață care sunt predominant la fel ca cele din momentul 
de față). Pliocenul corespunde aproximativ cu intervalul 2,59 milioane de ani 
- 5,3 milioane de ani. 
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Mai vechi decât Romanianul, cealaltă jumătate a Pliocenului - Dacianul - 
este sinonim cu o perioadă când zona din exteriorul Carpaților se transforma 
dintr-un lac într-o zonă cu uscat. Mai pretutindeni avem stive uriașe de nisip 
și dacă îți poposești privirea peste ele, vei observa răsfrângeri ondulate, nimic 
altceva decât valuri ce au mângâiat cândva bancuri de nisip, aproape de țărmul 
unei mări-lac preistoric. Fie în malurile din apropiere de Vintilă Vodă, fie mai 
sus, în falezele de nisip ce străjuiesc intrarea în Sârbești - sub ruinele medievale 
de la Meledic, vei găsi urme de valuri și cochilii de scoici de apă salmastră. 

*

Miocen (derivat din cuvintele grecești meiōn - mai puțin și kainos - nou, cu 
referire la formele de viață de atunci, când animalele noi erau mai puțin 
răspândite decât animalele vechi,  arhaice). Miocenul corespunde aproximativ 
cu intervalul 5,3 milioane de ani - 23,03 milioane ani. 

Miocenul este o perioadă mult mai lungă decât celelalte perioade de care 
am pomenit și poate fi privită pe episoade, cu povești variate și uneori foarte 
diferite între ele. 

În primul rând, partea sa superioară - cu Ponțianul, mai nou și Maeoțianul, 
mai vechi - este caracterizată prin episoade de inundare și de secare a mării-lac 
din această zonă.  

Din Sârbești și până la intrarea în satul Mânzălești o să vedeți în râpe 
alternanțe de roci, mărturii climatice ce conțin la rândul lor fosile de soici 
și melci. În mijlocul acestui interval, corespunzător cu mijlocul Ponțianului, 
din rocile de pe marginea văii, lângă puntea din Beșlii se pot vedea urme de 
rădăcini și tulpini de plante acvatice. Acum arată ca niște impresiuni ruginite 
în nisipuri, dar oamenii de știință le-au studiat și au concluzionat că este vorba 
de rămășițele unei lunci preistorice, cu brațe în continuă schimbare și ochiuri 
de apă pe malurile cărora creșteau plante acvatice. Este un semn al unei scăderi 
bruște a nivelului apei în această zonă. 

Partea mijlocie a Miocenului, cu Sarmațianul, mai nou și cu Badenianul, mai 
vechi, este mult mai spectaculoasă pentru că a fost martora unor evenimente 
extraordinare. 

Sarmațianul este ușor de recunoscut prin lumașeluri ce se găsesc în dreptul 
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localității Mânzălești. Lumașelurile sunt roci formate aproape în întregime 
din cochilii de scoici preistorice și corespund unor bancuri de cochilii aduse 
de curenți înspre largul mării. 

Badenianul este cu adevărat special:
- cenușa vulcanică numită și tuf, poate fi văzută chiar la piciorul podului ce 
iese din Mânzălești.  Are un aspect compact, dur și o culoare albicios-verzuie. 
- gipsul natural poate fi văzut un pic în amonte, în drept cu micul baraj de 
pe valea Slănicului. E ușor de recunoscut căci se găsește sub formă de cruste 
albicioase și are un aspect vălurit sau chiar de zig-zag la suprafață. Acest gips 
este, la fel ca sarea, precipitat din apă de mare, ca efect secundar al proceselor 
de evaporare.
- tufitul, un amestec de cenușă vulcanică și argilă, numită local și grunj, se 
poate vedea ca un pinten alb-strălucitor în dreptul văii Jgheabului.
- marnele, sunt roci de culori gri-cenușii  ce pot fi văzute în malurile de până 
la intrarea în localitatea Sărulești. Indică ape mai adânci în care curenții nu 
puteau să transporte decât materiale foarte fine. 

Partea mai veche a Miocenului, cu Burdigalianul, mai nou și cu Aquitanianul, 
mai vechi, este sinonimă cu sarea și alte roci cu urme de valuri. Chiar la 
trecerea din Aquitanian în Burdigalian este localizat acest eveniment 
catastrofic - apariția depozitelor de sare în urma unei crize evaporitice majore 
(o criză evaporitică apare atunci când o mare devine din ce în ce mai sărată 
și pe fundul ei se depun cristale de gips-aproape de țărm și cristale de sare în 
zonele mai adânci). Acum acest orizont de timp poate fi explorat fie colindând 
falezele dintre Sărulești și Lopătari, fie urcând drumul spre a descoperi platoul 
cu karst salin de la Meledic. 

*

Oligocen (derivat din cuvintele grecești oligos - sărac și kainos - nou, cu 
referire la faptul că formele de viață moderne sunt rare, chiar și în comparație 
cu o perioadă anterioră mai veche, caracterizată printr-o explozie de 
specii de animale noi). Oligocenul corespunde aproximativ cu intervalul  
23,03 milioane ani - 33,9 milioane ani. 

Oligocenul se vede, ca un brâu, odată cu ieșirea din satul Lopătari. Noroiul 
și nisipurile lasă locul unor stânci dure și ca urmare văile devin abrupte iar 
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dealurile mai înalte. În această perioadă s-a format mult din petrolul exploatat 
în România, precum și rocile în care acest petrol a fost găzduit după formarea 
sa. În aceste roci apare menilitul - cremenea negru-roșcată asociată cu formarea 
zăcămintelor de petrol. Și tot din aceste roci izvorăsc și emanațiile de gaze ce 
servesc drept combustibil Focului Viu de la Terca.

Eocen (derivat din cuvintele grecești eos - răsărit și kainos - nou, cu referire 
la faptul că în această perioadă apar strămoșii formelor de viață moderne, 
care trăiesc astăzi pe Pământ). Eocenul corespunde aproximativ cu intervalul  
33,9 milioane ani - 56 milioane ani. 

Eocenul este caracterizat prin fliș. Depuneri ritmice de roci cu aspect de nisip 
foarte bine întărit, urmate de argile aspre, dar mai moi și apoi de argile foarte, 
foarte fine. Astfel de cicluri se găsesc în toată zona, uneori putând fi numărate 
mai bine de câteva zeci de cicluri doar într-o față de stâncă.

Flișul înseamnă avalanșe undeva pe fundul mării, la mari adâncimi. Materia 
erodată de râuri și adusă de curenți până la marginea inundată a continentului, 
acumulată în cantități prea mari, se prăbușește în hăurile fundului oceanic. 
Este vorba de nisip, praf și argilă ce odată pornite la vale nu se mai opresc 
decât jos, în depresiunile adânci ale mării. Odată pornite la vale, nisipurile 
fiind mai grele ajung repede și se depun. Sunt urmate de materiale mai ușoare 
până la argilă, care se așează încet precum tulbureala dintr-o baltă.

În aceste strate ritmice s-ar putea să găsiți urme de animale. Creaturi oarbe 
ce cândva se luptau cu nisipurile pline de nutrienți de la suprafață. Urmele 
pe care le-au lăsat sunt dâre, trasee sinuoase ce arată cum aceste animale se 
hrăneau pe fundul întunecat al acestei lumi marine.



Sarea de Meledic 

Lacurile cu apă dulce și canioane în sare

Sătenii și folosirea sării
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Platoul Meledic, situat între Valea Jgheabului, Pârâul Meledic, 
Izvorul Sărat, Valea Sării și Valea Slănicului, are versanţi abrupţi și 

este constituit în cea mai mare parte din depozite de sare pe care s-au format 
doline, iar argilele care acoperă sarea au permis acumularea unor lacuri cu apă 
dulce. Este un miracol natural datorat în întregime bogăției. 

Dar care e povestea sării? V-ați întrebat vreodată cum se întâmplă să găsim 
atâta sare în adâncurile dealurilor de sub munte, între nisipuri și argile? 

Povestea sării se poate desluși încă în țările mai calde, cum ar fi Grecia.  
Acolo oamenii încă se îndeletnicesc cu extragerea sării din apa mării. Pe 
maluri de  mare, în  lagune de mică adâncime, apele sărate ale Mediteranei 
sunt izolate de mare și se evaporă încetul cu încetul până când lasă în urmă 
cruste de cristale de sare. 

Cu mult înaintea Omului, Natura, în nețărmurita sa răbdare, a adunat de-a 
lungul a mii și mii de ani uriași munți de sare. Acești munți se găsesc azi ca un 
brâu de o parte și de alta a Carpaților, în Dealurile Subcarpatice sau în colinele 
de la marginea Depresiunii Transilvaniei. Dar ca să le aflați povestea, mai întâi 
trebuie să le cunoașteți viața:

Nașterea sării

Cum s-a adunat așa de multă sare? Simplu de explicat - prin evaporare. 
Apa de mare, atunci când se evaporă se detașează de sarea dizolvată în 

ea. Apa este înghițită de atmosferă moleculă cu moleculă lăsând în urmă tot 
mai multă sare. În timp, apa rămasă dispare iar în locu-i rămân doar cristale 
de sare. De aici pănă la acumularea unor munți de sare e nevoie doar de multă 
apă de mare și foarte, foarte mult timp. Mări întregi au căzut pradă acestui 

Sarea de Meledic
Introducere. Povestea sării de Meledic - naștere, călătorie, îmbătrânire și renaștere
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fenomen. La rândul său, sarea de la Meledic este un martor al unei astfel de 
catastrofe. 

Apariția sării de la Meledic este asociată cu secarea unui braț de mare. 
Fenomenul de care vă vorbesc a avut loc în Burdigalian, acum aproximativ 20 
de milioane de ani. Atunci, un braț de mare a fost izolat aproape în întregime 
de restul întinderii de apă numită Paratethysul Central. Clima era aridă. Apele 
curgătoare ce se vărsau în acest braț de mare erau puține. Conexiunea cu restul 
mării era precară. Așa că apa a devenit din ce în ce mai puțină și din ce în ce 
mai sărată. Animalele și plantele au dispărut și ele nesuportând o asemenea 
urgie salină. Și în final aici au rămas doar ochiuri de ape sărate până la refuz, 
adevărate mări moarte. Aceste fenomene, care au dus la moartea viețuitoarelor 
unei mări, se numesc crize saline și dacă încă nu vă imaginați amploarea lor, 
imaginați-vă o altă criză salină, mai recentă - Criza Messiniană (de acum 5 
milioane de ani). În acea perioadă de criză Marea Mediterană a secat aproape 
în întregime, lăsând în urmă strate de sare ce adunate ajung uneori la câteva 
mii de metri grosime. 

Călătoria sării

Timp de milioane de ani, peste sare se vor aduna depozite de pietriș, nisip, 
praf sau argilă fină. Munții vor începe să se încrețească din ce în ce mai 

tare iar sarea, apăsată de greutatea de deasupră-i și comprimată de strânsoarea 
încrețirii, își va începe drumul către libertate. Călătoria către lumina zilei.

Dintre toate rocile, sarea are una din cele mai fascinante comportamente. 
Aspră și aparent foarte dură, sarea se comportă ca o plastilină dacă am putea-o 
privi de departe și de-a lungul unui timp foarte lung. Sarea curge ca un fluid 
pe crăpături sau zone mai puțin apăsătoare, iar în drumul său sarea se poate 
strecura împingând la rându-i rocile în stânga și-n dreapta. De-a lungul a multe 
milioane de ani a găsit drumul până la suprafață, răscolind și contorsionând 
rocile de deasupra-i. 

Așa apare o nouă valență misterioasă a sării. Asemeni unui ghețar, sarea va 
smulge și va aduna bucăți de rocă din aproape toate rocile pe lângă care sau prin 
care se va strecura. Sarea devine colecționar aducând spre lumina zilei pietre 
ce uneori sunt invizibile pentru geologi, ascunse în adâncurile Pământului. 
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Îmbătrânirea și renașterea sării

Odată ajunsă la suprafață, sarea se va trezi față în față cu cel mai aprig 
dușman. Apa. Apele de ploaie și râurile vor dizolva nemiloase sarea, 

vor creea peșteri și canioane și vor asigura „topirea” părților expuse din semeții 
munți de sare. Dar povestea nu se va încheia aici, căci din toată această invazie 
acvatică, sarea va putea să profite creând cea mai frumoasă și spectaculoasă 
expresie. Cristalele efemere. De obicei prinse ca stalactite în mici guri de 
peșteră de sare, aceste cristale efemere, fragile și ușor de distrus în aer umed, 
vor delecta privitorul cu forme geometrice fantastice și străine haosului cu 
care am putea să asociem acest misterios și ultranecesar compus chimic.

De asemenea, pe lângă văile adânci, peșterile și avenele prin sare - apărute 
nu datorită eroziunii, ci mai ales datorită dizolvării - veți putea să vedeți și 
lapiezurile. Lapiezurile sunt răni adânci pe fețele expuse de rocă, datorate 
trecerii apelor de ploaie și dizolvării rocii.

Lacurile cu apă dulce și canioane în sare 
Incursiune în lumea inversată a Meledicului

Ascuns între munții de sare se află un lac de apă dulce. Printre culmile 
albite ale masivilor de sare, un lac dulce își oglindește liniștit luciul apei. 

Doar vântul îi mai tulbură acum apele. Este un loc deosebit, care te îndeamnă 
la meditație, contemplare a naturii și nu numai, aici fiind prezentă o colecție 
de sculpturi inedită.

Este o adevărată minune cum aici, între munții de sare, s-a format un lac 
de apă dulce. Însă procesul este explicabil: apa s-a infiltrat în brecia sării.  
În timp, materialul argilos adus pe fundul lacului a ajutat la impermeabilizarea 
acestuia, separând astfel apele dulci de ploaie de masivul de sare.

Dacă vei explora împrejurimile lacului vei observa că dealurile sunt foarte 
vălurite. Peste tot vei întâlni mici depresiuni, uneori cu papură alteori chiar 
cu un ochi de apă. Ca geolog aș putea să zic doar „aici sarea lucrează”. Apasă 
inegal de sub munte încovoindu-i plaiurile și creând covete în care apa de 
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ploaie se poate așeza și uneori poate chiar străpunge firavul înveliș de glie ce o 
separă de sarea de desubt. 

Relief carstic în sare

Dizolvând inima de sare a Meledicului, apa și-a croit drum, dând 
naștere celei mai mari peșteri de sare din Europa. Peștera face parte 

din cele peste 20 de peşteri desoperite aici până în acest moment. Cu lungimi 
însumate foarte mari şi denivelări de peste 200 de metri, peșterea în sare de la 
Meledic este un fenomen natural foarte spectaculos.  

În peșteră se pot găsi stalctite și stalagmite de diferite mărimi. Din păcate, 
intrarea a fost blo cată de o alunecare de teren şi nu mai poate fi vizitată. 
Poți totuși să vizitezi Marele Aven, în adâncul căruia se găsea odată intrarea 
în peșteră, dar fără să te avânți în călătorii în adâncul peșterii, deoarece este 
foarte riscant. Din cauza apelor meteorice, stabilitatea pereților este foarte 
fragilă, oricând putându-se produce alte alunecări de teren. Deși Peștera este 
inaccesibilă, nu doar înăuntrul ei se găsesc fenomene fascinante pe care le poți 
admira aici. La Meledic ai prilejul să descoperi locuri cu nume impozante - 
Marele Canion, Marele Amfiteatru. 

Am preferat să explorez valea cu Marele Canion, ce străpunge faleza de argilă 
și sare din aval de Lopătari. Iată câteva impresii din aceste explorări.

În primul rând, ar trebui să vă spun că această faleză este foarte bizară - are 
două culori. La soare, umezeala se evaporă și lasă la vedere cristale de sare ce 
dau culoare alb-strălucitoare malului iar pe vreme ploioasă apa dizolvă sarea 
lăsând să se vadă culoarea neagră a argilei. Un adevărat mal alb-negru. 

De-a lungul firului de apă-saramură am găsit multe zone cu precipitări de sare. 
Sunt adesea roz și foarte fragile. Printre pietre am găsit și urme dintr-o rocă 
foarte familiară geologilor români și foarte misterioasă pentru aceste locuri. 
Șisturile verzi din Dobrogea, roci vechi ce au o culoare verzuie și aspectul de 
foi suprapuse. Nu se găsesc prin aceste locuri, dar sarea le scoate din adâncuri, 
nu întregi ci fragmentate, semn că undeva deasupra sării s-au depus la un 
moment dat astfel de fragmente, smulse din munți sau dealuri necunoscute 
azi, dar conectate la ceea ce acum numim Dobrogea. Pe lângă sarea ce iese la 
lumina zilei și este spălată de ploaie în colți frajurați gri-albicioși, mai ascuțiți 
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decât cuțitele, aici se pot găsi și alte roci rămase mărturie a unor vremuri de 
mult apuse. Calcarul și gresia apar frecvent printre roci, la fel ca și întunecatul 
menilit - cremenea neagră asociată cu formarea petrolului. Rar mi-a fost să 
adun atât de multe roci de pe un singur firișor de apă. 

 Sătenii și folosirea sării

Localnicii folosesc această sare, neprelucrată. Există o mulțime de rețete 
pentru murături, iar în funcție de locul de unde a fost colectată sarea, 

saramura are nevoie de mai multă sau mai puțină apă, secrete știute de săteni.

Las în urmă piatra și urmez drumul ce urcă alene prin pădure, larg și 
plăcut până la cumpăna de ape ce deslușește o rapidă coborâre spre 
valea Nucu. De sus priveliștea este liniștitoare. În fiecare localitate 
există reţete precise de folosire a apei sărate în funcţie de salinitate.  
De exemplu: 

La Beciu, izvorul se găseşte în mijlocul satului, iar reţeta spune: se ia o găleată 
de saramură la 2 găleţi de apă dulce pentru muratul verzei şi pentru murături 
(Nicolae Manea).

La Chilii, groapa se găseşte la 250 m de sat, lângă şosea. Se pune o găleată 
cu saramură la o găleată cu apă dulce pentru murături şi varză „după gust” 
(Răduţă Bălan, Dumitru Stana).
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Spre Pătârlagele, pentru prepararea cărnii la Crăciun se foloseşte numai 
saramură şi este nevoie de 3-4 zile de păstrare a cărnii în saramură (Dumitru 
Victor). La Malul Alb (com. Pătârlagele), pentru murături şi varză se foloseşte 
raportul de 1 la 6, iar pentru săratul cărnii se ţine o zi la saramură (Dumitru 
Victor). Sfârlacul sau sarea cu pământ se folosește la săratul apei din jgheaburile 
pentru vite, metodă practicată mai ales de cei bătrâni şi bolnavi care nu pot 
căra bulgării de sare (Vasile Stan, din Sări - Bisoca). „Apa de leac” care se 
găseşte în gropile urât mirositoare ce nu scad niciodată are un procent mare 
de sare, sulf şi oxizi de fier. Efectul ei terapeutic este binecunoscut şi practicat 
frecvent de locuitori. Tratamentul este simplu şi constă în băi cu apă caldă sau 
rece cu efect asupra reumatismului, rănilor deschise, cicatricilor, ulceraţiilor. 
Băile se practică în condiţii rudimentare (căzi sau butoaie), iar apa de leac este 
la distanţă mare.
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Am prezentat câteva din locurile magice din Ținutul Buzăului, văzute 
prin ochii noștri.

 Ne-am plimbat împreună pe văi frumoase ale căror pământuri ascund și 
descoperă câteodată privirilor pietre magice și roci cu povești uimitoare, care 
au luat naștere și au crescut din scoici, plante sau rășină. Am încercat să ne 
imaginăm și să înțelegem cum s-au format ele. Am trecut prin locuri sacre, ce 
în alte vremuri erau folosite pentru rugăciune și meditație. Apoi prin locuri 
atât de spectaculoase, fantastice încât s-au creat legende despre devenirea lor 
(Focul Viu, Vulcanii Noroioși). Am admirat munți albi, formați din sare și văi 
de-un roșu neobișnuit.

 Acesta este sfârșitul călătoriei noastre împreună, dragule cititor. Toate aceste 
rânduri pot rămâne de acum simple povestiri.

 Sau acest sfârșit poate fi începutul aventurilor tale - povestirile noastre, 
poveștile locurilor  pot prinde viață pentru tine, dacă aceste rânduri te vor  
îndemna spre călătorie.

Încheiere
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