
Ca un turist, prin centrul orasului ...
Mancare, bautura
  
  Pietele Sibiului, Mare, Mica si Huet. Strada sau "pietonala " Nicolae Balcescu (pe care piti- stiristii
locali o fac "bulevard "), strazile Mitropoliei, Cetatii, Avram Iancu, Magheru, Filarmonicii, Arhivelor,
Bulevardul Coposu. Parcurile Coposu, Cetatii, ASTRA. Locuri pe unde pasii te poarta automat. Terase,
restaurante, muzee, biserici, cafenele. Arteziene.
  
  Mie, ca turist, primul lucru care mi-a atras atentia a fost pavajul. "Pietonala " are un pavaj gen "moartea
incaltarilor ": piatra cubica si colturoasa, de ar rade de ea orice stramos din Neolitic: ala macar stia sa o
slefuiasca. Asa, zici ca cineva, proiectantul, constructorul sau cel care a receptionat lucrarea, a avut boala
pe femeile ce poarta tocuri. Pe margini nu poti merge, ca sunt terase, pe "santul " din mijlocul strazii nici
atat, ca e pista de curse pentru biciclisti. 
  
  Ce poti face pe centru, ca turist? La cate terase sunt, poti manca si bea pe saturate. La preturi moderate
sau umflate, inauntru sau afara, meniul zilei sau produse mai bibilite... Un sfat: unde e inghesuiala, e
ieftin. Unde nu e, mergi pe barba ta. Te risti ca, la o diferenta de cinci metri, pretul berii sa creasca de la 5
la 7 lei sau al cafelei de la 3,5 la 5-6 lei. Ideea cu "meniul zilei " mi se pare excelenta, ca, la un pret de, sa
zicem, o pizza, ai parte de felul 1 si doi plus restul de "adaosuri ", ceea ce pentru un drumet nu poate fi
decat bine. Daca mai adaugi o bere dupa, apoi chiar esti implinit si cu chef de plimbareala. Chef care ti se
mai taie cand vesnicii cersetori serpuiesc nestingheriti printre mese, miorlaind ceva neinteligibil care
incepe cu "da si mie ". Poti scapa de ei spunandu-le ca ai sa le dai ceva de lucru. Se departeaza mai rapid
decat daca ar afla ca ai ciuma. E o solutie mai rapida decat sa astepti sa apara vreun politist local. O
afacere de succes mai sunt covrigariile: coada la ele ca la alimentara cand aducea portocale. Evident, 1 leu
covrigul, 3 covrigi - burta plina.
  
  De vizitat sau de ne-vizitat
  
  Am pomenit despre turism. Care inseamna vizitat. Care la Sibiu-Hermannstadt inseamna, in majoritatea
cazurilor, un fel de "ia de te uita " pe dinafara la multe monumente care ar putea fi admirate si pe interior.
Exceptie fac muzeele, Turnul Sfatului (cam nefolosit, iar macheta aia din hartie a Sibiului de la nivelul 1
e penibila si nu spune nimic), unde poti ajunge sus doar cu 2 lei, chit ca inauntru e mai mult decat sauna,
cafenelele din Piata Mica unde pun pariu ca 99% din "vizitatori " nu intra ca sa vada urmele primei
centuri de fortificatii, Biserica Romano-Catolica, destul de intunecata, Biserica Azilului c[reia in curand
ii va cadea crucea de pe turla daca nu se iau masuri, plus curtile din centru, frumoase sau urate, si, in
majoritatea cazurilor, cu o privire banuitoare de pensionar-vrea-sa-stie-tot de la un geam. 
  
  De ne-vizitat e Catedrala Evanghelica, aflata in renovare. Chiar daca e sezon turistic, asta conteaza mai
putin. Deci, salut pa. Poate in alt oras. La fel, Piata Aurarilor a devenit Parcarea Aurarilor. De ne-viztat
mai sunt turnurile de pe Cetatii, desi ar merita. Dar le poti admira si de jos.
  
  De nevizitat e strada Mitropoliei, cu exceptia celor care vor sa vada spatii comerciale pustii ori sa se
strecoare printre masini parcate anapoda. Dar, pentru Catedrala Mitropolitana, merita efortul.
  
  Ştiti care sunt cele mai de succes obiective din Centru? Care atrag turistii ca magnetul pe pioneze? Sunt
doua: Podul Minciunilor si arteziana din Piata Mare. Cel putin a doua, acum, pe caldura, e superhit, ca sa
zicem asa. Oameni care privesc, care asteapta ca jeturile sa tasneasca din pavaj, care alearga printre ele,
individual, cu copii sau caine, ce mai, un real spectacol. 
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  Casele, pe centru, le poti imparti in "restaurate " care se deterioreaza si nerestaurate care continua sa se
deterioreze. De cele care mai arata cat de cat decent s-au ocupat pitiponcii cu spray la purtator si neprinsi
de nimeni (ca de aceea avem politie locala, ca sa nu fie prins nimeni) care ori si-au scris "nick "-ul ori au
postat mesaje pro-droguri, ca de exemplu la Casa Weidner din Piata Mare, unde a fost Clubul
Propaganda, pe zidurile medievale din Cetatii si, in general, pe orice perete curat. 
  
  Da, tot pe Centru puteti vedea un monument al inutilitatii: arteziana de la Telefoane, care nu curge decat
atunci cand i se da drumul la apa. Şi se potriveste in peisaj ca nuca-n perete. Are si o porecla, ceva cu o
nevoie umana, dar nu spunem aici "explicit ".
  
  Daca vrei sa iei o gura de aer mai ne-prafuit si mai ne-incins de betoane, trotuare ori geamuri,
recomandabil ar fi sa te refugiezi intr-unul din parcuri. Parcul Astra e unul din ele. Are banci, statui
frumoase sau urate, automat de cafea, arteziana. Noaptea e de ocolit, din motive de siguranta personala.
Mai e parcul din zona Cetatii - Coposu, unde, seara, liceeni si alti elevi se mai intalnesc la o bere la
balon. Ziua e si acolo OK, chiar daca bancile au disparut, ca asa e in cel mai european oras din Romania.
Mai e un parculet pe Arhivelor, tot cu doua arteziene care au o alura cam deocheata, evident
neincadrandu-se in peisaj, dar deja ne-am obisnuit. Dar macar sunt banci ...
  
  Interesanta psihologia locuitorului din centrul istoric. Locuieste in case vechi de secole, cu curti care
sunt cel putin pitoresti. Avand in vedere acest aspect, portile de la intrare sunt vesnic inchise. Asta asa, ca
nu cumva sa ii deranjeze vreun turist, plus ca asa aratam cum e cu traditionala ospitalitate sibiana. Zici ca
de fapt chiar asta e traditionala ospitalitate sibiana: o poarta inchisa. 
  
  Ca "shopping ", centrul Sibiului nu ofera prea multe variante: ceva magazine alimentare, ceva gen
buticuri pe Mitropoliei, ceva haine de firma, ceva agentii turistice. Vechile magazine au fost inlocuite cu
terase. Care vara merg bine, iar dupa aceea numeri scaunele goale din interior.
  
  in loc de final
  
  Ar mai fi de scris/spus multe, dar spatiul e limitat. Dar a fi turist in orasul tau e o experienta interesanta.
Cu conditia sa nu te lasi nici dus de cautarea paiului din ochi, nici imbatat cu apa rece cum ca Sibiul e
ceva nemaipomenit. E ceva normal. Frumos, dar normal. Plus ca s-ar putea face mult mai multe, mai ales
pe promovarea obiectivelor interesante pentru vizitatori, dar cei care se ocupa cu asa ceva gandesc in prea
multe sabloane si, sincer, nu au trecut de nivelul imaginilor de albume cu coperti stralucitoare. Gata, ne
vedem in alt cartier, data viitoare.

Cuvinte cheie: piata mare  piata mica  turnul sfatului  turism  romania  restaurante  parcul astra  catedrala
evanghelica  hermannstadt  strada mitropoliei  casa weidner  podul minciunilor  biserica azilului  biserica
romano-catolica  politie  sibiul  biserica  catedrala  cafenele  ispa  bulevardul coposu  din piata mica
pavaj  arteziene  stiri  peisaj  restaurant  posta  nicolae balcescu  centrul sibiului  terase  pizza  centrul
istoric  droguri  meniul zilei  mira  scaun  spatii comerciale  catedrala mitropolitana  piata aurarilor  album
traditionala  mag  vand  aliment  fir
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