
Fructe, legume si... caldura din Piata Cibin
Daca in urma cu sase luni, pe gerul care crapa pietrele, la Cibin gaseai doar vreo patru ...cinci... cinspe
precupeti, acum in zi de vara, chiar si pe canicula, mesele sunt pline-ochi. Cu rosii de toate felurile,
cartofi, vinete, ardei gras, capia si gogosar, cu legaturi de ardei iute colorat in verde, galben si rosu, cu
radacini de hrean prinse la un loc, busuioc, cimbru, ceapa, usturoi, mere de vara, mere obisnuite, afine,
mure, piersici de vie mari cat un pumn de copil, prune numai bune de pus la placinta, caise, struguri de
toate felurile si marimile, dovlecei si cate si mai cate...Şi nu trebuie decat sa faci cativa pasi prin Piata
Cibin ca sa ai impresia ca insusi Cornul Abundentei s-a rasturnat aici. Oh, si de-ar fi vazut bunicul meu
de la Turda toate astea, sunt sigura ca ar fi spus: "Bogata, e bogata piata, copila mea". Bogata intr-adevar,
dar nu putem trece cu vederea aerul innabusitor si soarele care rade cu toata fata spre cei care suporta mai
greu canicula. De cald, e cald tare, dar in ciuda vremii chinuitoare pentru precupeti, cumparatorii nici nu
par atinsi de zapuseala si creeaza aici un adevarat furnicar. inarmati cu sacose de toate felurile si
marimile, cu cosuri sau rucsacuri, oamenii parca au uitat de caldura, se invart in jurul tarabelor,
negociaza, schimba cate-o vorba cu precupetii, dar, mai ales, isi cara bogatiile spre casa. Şi chiar au ce
cara pentru ca pe langa abundenta de legume, fructe si plante aromatice de ai zice ca lumea asta nici n-a
auzit de seceta, Piata Cibin e foarte ieftina.
  
  1 leu
  
  Şi cum as putea spune ca-i scumpa cand multe dintre legume costa 1 leu, sau un leu jumate: vinetele la
1,20 lei kilogramul, 1 leu daca le iei la sac sau daca te incumeti sa le cumperi pe cele albe, 1 leu
porumbul pentru fiert, 1,5 lei kilogramul de dovlecel, 1 leu legatura de ardei iute, hrean si ceapa verde, un
leu cincizeci "kilu" de cartofi. Acum e timpul pentru unele cumparaturi de indestulat camara, in timp ce
pentru altele mai e putin de asteptat, pentru ca cele mai scumpe legume par sa fie astazi (n.r. ieri)
gogosarii la 4 lei si rosiile de gradina la 5 lei kilogramul. Asta doar daca vrei sa mananci o rosie ca la
mama sau la bunica acasa, pentru ca mult iubitele legume pentru bulion sau salata cu busuioc si
(mmmm)mozarella, mai pot fi cumparate si cu 2,5 si chiar cu 2 lei. Şi in acelasi registru, iubitorii de ardei
si de varza noua platesc un pic mai mult pentru a-si potoli pofta, pentru ca ambele legume costa 3 lei.
Kilogramul. 
  
  De "trei ori 20 de ani si inca 17 pe deasupra"
  
  Daca legumele sunt cum sunt si cumpararea lor nu saraceste pe nimeni, treaba cu fructele e mai scumpa.
Nu stiu de ce. Poate se fac mai greu, poate se culeg mai greu. Agricultorii o stiu, ei, mai bine, asa ca ce
vedem noi, sunt preturile: 5, 6 lei kilogramul de struguri, 4,5 lei kilogramul de piersici si 5,5 lei, cel de
nectarine. Perele sunt "cotate" la 3 lei, iar prunele la 2,5. Merele de vara te "saracesc" cu 2,5 lei, iar
piersicile de vie cu 6 lei. Iar lucrurile devin si mai complicate daca te aventurezi spre tarabele cu fructe de
padure, de unde pot fi achizitionate pentru dulceata, salata, sirop, placinte si alte bunatati, afine, mure si
catina la 15 lei kilogramul si la 5 lei doua pahare, zmeura la 25 de lei kilogramul si merisor, la 20. "Se
aduna foarte greu si nu mai sunt. in maxim doua saptamani sunt gata" , ne-a spus precupeata,
destainuindu-ne ca a adunat bunatatile din Muntii Cindrel si Negoiu si ca preturile pot fi negociate. 
  
  Pe aceeasi linie de mese cu vanzatorii de fructe de padure l-am gasit si pe nea Ilie. Este din Fantanele si
are de "trei ori 20 de ani si inca 17 pe deasupra". Asadar, 77 de ani si sta in piata cu hrean. L-am gasit la
masa lui, mancand linistit dintr-o felie de paine si o rosie. E tare simpatic si zambeste cumva in barba in
timp ce-mi spune care e pretul legaturilor: "Asta-i un leu, asta 4 si asta 5", imi spune aratandu-mi fiecare
manunchi in parte. "Dar cum va descurcati pe caldura asta?" il intreb si imi raspunde zambind sugubat
"Noi, batranii, ne descurcam foarte bine. Piata-i bogata, da' portofelu-i sarac. Şi saracim tot mai tare.
Suntem foarte multumiti ca dam 930 de lei pe luna si ca mergem cu portofelul gol acasa. Da' chiar asa sa
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scrii! Daca mi-am bagat pita si rosie... Nu salam si din alea"..."Dar, cu seceta cum e pe la dumneavoastra
prin Fantanele?" intreb din nou, pentru ca nea Ilie sa-mi raspunda in acelasi registru: "Cu seceta e rau. Se
usca porumbul. Udam rosiile cu caldarile si cartofii sunt micuti.."
  
  Oameni de toate felurile. varstele si marimile, caldura mare si bogatie de legume si fructe. Cam astea se
gaseau ieri in cea mai mare piata a orasului, un loc ce traieste intr-un mod aparte, mai bine sau mai rau, in
functie de vreme si de vremuri...

Cuvinte cheie: piata cibin  cindrel  muntii cindrel  cibin  apus  turda  apia  saraci  cosuri  legume si fructe
cani  placi
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