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PE DOUĂ ROŢI, SPRE CASTELUL BLESTEMAT - 2010 
 
După cum mai spuneam, doream să ajung la Ruginoasa. Castelul îmi era 

oarecum cunoscut din perioada în care eram bicilist -încă elev şi mai apoi, din primul 
drum cu maşina în 1992 ca proaspăt conducător auto. Nu era vorba de castelul în 
sine, pentru că imaginea lui putea fi oricînd descărcată, cu detalii, de pe internet. 
Ştiam că dăinuia sub umbra unui blestem pe care n-aveam cum să-l dezleg chiar eu, 
însă prin asta era mai atractiv. Îmi propusesem un obiectiv, nu voiam să-l ratez în 
acest an. Un obstacol putea fi vremea. Toamnă fiind, în a doua jumătate a lui 
septembrie nici veştile meteorologilor nu erau bune.  

Sâmbătă dimineaţă la orele opt, mi-am scos bicicleta din garaj şi după câteva 
pompe (presiunea în cauciucuri te ajută sau îţi încetineşte mersul), dezamăgire: 
computerul meu de bord de care eram atât de încântat,  mă lăsase. În mod obişnuit, 
senzorul de pe spiţă trimite un semnal prin intermediul traductorului  către 
minicalculator, imediat ce se învârte roata. Toate încercările de remediere s-au 
dovedit inutile, şi timpul trecea. Cred că ar fi trebuit să interpretez, dacă eram atent şi 
la cerul noros, că astea sunt semne (in literatură, de multe ori vremea rea, obstacolele 
neprevăzute, aşa sunt  considerate, influenţând destinele eroilor...). În mers, afişarea 
după dorinţă a orei, temperaturii, vitezei de mers, distanţei parcurse în orice moment 
(pe minidisplay-ul cu cristale lichide), îmi era de ajutor. Aveam dovada concretă că 
mă deplasez, iar viteza (afişată instantaneu împreună cu celelate informaţii alese), îmi 
impunea ritmul pedalatului. La (probabil ultima ieşire de anul acesta pe două roţi), 
eram obligat să-mi evaluez distanţele parcurse doar cu ajutorul bornelor kilometrice.  

Repet, timpul trecea, cerul parcă se mai îmbunase. După ieşirea din oraş pe 
ruta ocolitoare, înainte de sensul giratoriu de la Castelul de apă, n-am putut să nu 
opresc la situl arheologic de la  
Săbăoani (foto 1).  

    
           Foto 1 

În timpul liceului 
contribuisem la descoperirea 
acolo, într-un şantier arhelogic ad-
hoc, a unor vase ceramice pline cu 
scoici şi a unui schelet intact; 
altele fuseseră risipite fiindcă 
nimeni nu-şi dăduse seama de 
descoperire. De fapt, eram  acolo 
la muncă patriotică, pentru săparea 
unor canale aductoare de apă.  

În stânga, spre Ceahlău, 
cerul negru parcă, se unea cu 
pământul -  semn rău, de ploaie. 
La răsărit şi-nspre sud se arăta 
cerul amestecat cu nori alb-
cenuşii. Numai deasupra mea, ca o 
farfurie întinsă, cer albastru; am noroc, îmi ziceam. Totuşi norii se deplasau, la sensul 
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giratoriu cerul devenise negru. Pelerina de ploaie, nelipsită în bagajul bicicletei, m-ar 
fi adăpostit doar când stăteam pe loc. Dacă cedam influenţei impuse de vreme, pentru 
o eventuală întoarcere, numaidecît trebuia să merg pe bicicletă - vreo 12 km. Tot aia-i 
îmi ziceam, ş-am pedalat mai departe. Ca din puşcă mergeam la vale, intrând în forţă 
în judeţul Iaşi, unde ca prin minune, vremea s-a îndreptat. De reţinut: pe două roţi 
condiţiile meteorologice sunt             într-adevăr foarte importante. Temperatura de 
17˚C nu deranja, fiindcă pedalam. La vale, doar menţinându-mi echilibrul mai ales în 
curbe, pentru că efortul de până atunci mă făcuse să transpir, simţeam răceala 
vilolentă prin trening. Din cauza asta am răcit destul de bine.  

Mereu cu gândul la arhitectura neogotică a castelului din Ruginoasa, 
asemănătoare cu a celui de la Miclăuşeni, am intrat în comuna Al.I.Cuza. 
Necunoscând geografia locului, ştiind că mai aveam de parcurs vreo 30 kilometri, 
gândeam că-i prea întinsă comuna aceea, al cărui nume aminteşte de fostul domnitor. 
Numai că mai aveam de trecut prin cel puţin încă o comună - Heleşteni. Abia 
următoarea era Ruginoasa, fosta reşedinţă a lui Cuza. După mine, fiind vorba de nişte 
aşezări din acelaşi judeţ, mai potrivit ar fi fost ca numele lui Cuza să se regăsească în 
locul în care el chiar trăise un timp.  

Cu Siretul în stânga, eram atent să nu trec de biserica din Şcheia fiincă ştiam, 
nu era la şosea. Chiar credeam c-am lăsat-o în urmă, dar m-au lămurit nişte săteni: 
turnul din spate, abia vizibil in vârful dealului, era al bisericii din Butea (foto 2).  

                 Foto 2 

 
 

Nu ştiu cum de o asemenea clădire, (având în vedere poziţia autorităţilor 
timpului faţă de religie), s-a putut construi în timpul lui Ceauşescu (foto3). 

         Foto 3 
 

 
 
Ca mai toate lăcaşurile de cult catolice, impresionează prin 

modernism, dimensiuni şi, de ce nu, prin bun gust şi bogăţie (foto 
4, 5). Văzându-mă înarmat cu aparate, un bătrânel mi-a sugerat să 
fotografiez mănăstirea de maici şi o capelă din cimitir. I-am 
mulţumit, însă aveam alte planuri. 
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      Foto 4 

 
 
                     Foto 5 
 

 
 

Mă zorea vremea închisă, însă în Şcheia, oamenii cărora le cerusem câteva  
lămuriri s-au arătat tare binevoitori. Subliniez asta fiindcă uneori, fiind văzut cu 
bicicleta, unii cred că nu am cu ce altceva să mă deplasez, privindu-mă cu înţelegere 
pentru efortul la care aş fi forţat de cine ştie ce obligaţie. N-am  spus nimănui că 
bicicleta este un mare hobby, şi am ce conduce şi pe patru roţi.  

Indignând un grup de gâşte gălăgioase care-
şi legănau fără grabă penele albe pe mijlocul 
şoselei, am ieşit din Şcheia pe un drum deodată 
neasfaltat. Chiar dacă pe bicicletă te strecori mai 
uşor printre meandrele accidentale ale drumurilor 
proaste, perspectiva unui deal ale cărui urcuşuri 
(foto 6) se tot prelungesc de la o culme la alta, pe 

pietriş şi nisip, nu-i una roză.  
Foto 6     Mă linişteau localnicii că n-ar fi fost vorba decît vreo 5 - 6 km. neasfaltaţi, 
numai că eram conştient că trebuia (peste câteva ore) să revin pe acelaşi traseu; dacă 
mai şi ploua între timp, mă închipuiam derapând pe noroiul alunecos, cu apa 
şiroindu-mi pe spate pe un drum necunoscut, devenit din cauza aceasta şi mai lung. 

La deal, derapându-mi roata pe pietriş, pentru că-mi cuplasem pinioanele cele 
mai mari (asta înseamnă viteză foarte mică şi efort moderat - prin distribuirea optimă 
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a forţei pedalatului), pentru a nu cădea atunci când bicicleta se oprise, am sărit de pe 
ea. Panta nu mi-a permis să mai urc pe bicicletă, până la loc drept. Astfel, măcar am 
putut admira priveliştea cu vaci sau oi, presărate pe dealul din stânga, dar şi cele 
câteva floricele care îndrăzneau să reziste perenităţii ciulinilor dominanţi în condiţii 
vitrege (foto 7).  

         Foto 7 

 
 
Intrarea în comuna Heleşteni a fost relaxantă: era localitatea dinaintea 

Ruginoasei, însă nu ştiam că-i formată din mai multe sate, eu intrând atunci în primul 
dintre ele - Obroceni (foto 8).  

       Foto 8 

 
Mesajul vertical, binevoitor, mi-a alungat (oare?!) oboseala şi neliniştea 

provocată de primele picături de ploaie. Ce-i drept, erau picături fine, ca atunci când 
este ceaţă deasă. Din nou pe asfalt, mai mult la vale (coboram ce urcasem până 
acolo), în dreptul unei intersecţii, aud din spatele gardului unei case: ,,Nene, bicicleta 
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asta-i a mea. Coboară!”. Dacă puştiul tuciuriu care-mi strigase ar fi fost mai mare de 
8-9 ani, mi-aş fi făcut griji.  

Plecasem la orele 8.00 dimineaţa, ajunsesem la Ruginoasa (foto 9) pe la 12,30.  
     Foto 9 

 
 
Cu entuziasmul firesc, doar mă apropiasem de castelul înconjurat de multă 

verdeaţă (foto 10), pregătem aparatele pentru fotografiere şi filmare.  
     Foto 10 

 
Afişul galben nu-mi părea de bun augur (foto 11).  
   Foto 11 

Oare nu cumva ar fi trebuit să ţin cont de piedicile 
de dimineţă? Se pare că da, fiindcă muzeul era în 
renovare, închis până-n octombrie... Nu-mi venea să 
cred, doar nu voiam să vizitez castelul ci doar să-l 
fotografiez. Am trecut de panglica galbenă ce interzicea 
accesul, măcar să fotografiez ce s-o putea, prin 
ferestruica deschisă din poartă (foto 12). Doar aleea 
îngrijită s-a arătat obiectivului aparatului meu (foto 13). 
Inutil m-am învârtit în jurul curţii cu ziduri înalte, care 
nu permiteau nici măcar privirii să ajungă la castel. 
Cineva mi-a sugerat să încerc prin curtea bisericii care, 
conform tradiţiei era lângă palat (foto 14). În curte, chiar 
în faţa lăcaşului de cult cu hramul ,,Adormirea Maicii 

Domnului” (foto 15, 16), un mormânt atrăgea atenţia (foto 17), şi un clopot (foto 18) 
a cărui istorie n-am aflat-o decît parţial. M-am învârtit în jurul locului de veci de 
pomană. Nicăieri nu scria vreun nume, însă este greu de crezut să nu fie cineva acolo.  



 8 

   Foto 12     Foto 13 

  
 
 
 
  
             Foto 14       Foto 15 
    

  
       Foto 16 
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                Foto 17           Foto 18 
Dealtfel, se ştie, nici în 
cavoul de lângă biserică, 
sub crucea (foto 19) pe 
care chiar dacă este scris 
CUZA VODĂ (1820 – 
1873), nu odihneşte 
trupul domnitorului, deşi-
şi dorise să fie 

înmormantat acolo. Mă informasem: după sfârşitul său tragic în 
Germania, fusese adus la Ruginoasa, apoi în 1944 a fost strămutat la Curtea de Argeş 
şi-n cele din urmă la Trei Ierarhi, în Iaşi.  
   Foto 19 

,,Blestemul care apasă acest castel va dispărea 
odată cu reîntoarcerea osemintelor domnitorului 
în cavoul familiei", zicea o doamnă muzeograf. 
De ce blestem? Păi, pe când castelul era 
propritatea Sturzeştilor, unul dintre ei murise 
înjunghiat pe treptele castelului, Cuza murise în 
exil, unul dintre fiii săi se sinucisese, al doilea 
murise bolnav de ftizie!  

Şi ultimii locatari fuseseră atinşi de 
,,blestem”: după dispariţia domnitorului, unul 
dintre fiii săi (Alexandru A. Cuza) se căsătorise  

cu 
Mari

a 
Mor
uzzi, 
care 
devi
ne 

prop
rieta

ra palatului prin testament. După 
decesul lui Alexandru A. Cuza, Maria 
(nora domnitorului) are o idilă cu Ionel 
I.C. Brătianu, fiul celui care-l detronase 
pe Cuza. Urmaşul lor, Gh. I. Brătianu - 
ilustru istoric, mare patriot (foto 20), 
avea să piară în închisoarea de la 
Sighet, fără a fi fost judecat sau 
condamnat.        Foto 20           
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Văzusem biserica. Din curtea ei, printr-o portiţă am pornit-o spre castelul care se 
zărea printre schele, materiale de construcţie şi... câini. Înaintam, încercând să-i 
ignor. Unul mai agresiv se apropiase lătrând periculos. Din fericire, se apropia 
paznicul, căruia-i făcusem nişte semne cu aparatul de fotografiat. Ajunsesem 
suficient de aproape de castel încât să văd zidurile proaspăt văruite într-un galben 
potolit. Doar pentru câteva fotografii am venit de la Roman (bicicleta o plasasem 
strategic între mine şi câini), dacă se poate. Speram să-l impresionez cu performanţa 
celor 50 kilometri parcurşi, dar nu mi-a mers: ,,Este interzis, scrie şi  la poartă”.   
Nu-mi venea să cred. ,,Au apărut nişte fotografii neautorizate ale castelului, pe 
internet, care n-au plăcut cuiva; îmi pare rău, reveniţi peste vreo lună”.  

N-avea rost să insist, omul îşi făcea datoria, dar n-am putut să nu mă întreb mai 
în glumă, mai în serios, dacă nu mă atinsese  puţin şi pe mine blestemul?! 

Paznicul părea să regrete sincer că pedalasem degeaba până acolo. Binevoitor, 
zicea că lângă biserică este înmormântată soţia lui Cuza (eu ştiam altfel). Chiar dacă 
nu era potrivit, având în vedere încărcătura istorică şi tragică a locului în care ne 
aflam, a ţinut să-mi spună: ,,Am auzit că, din cauza că mai demult castelul a ajuns în 
proprietatea cui nu trebuia, faptele petrecute pângărind memoria domnitorului, 
ziarele ar fi scris despre asta, numind localitatea noastră nu Ruginoasa ci 
Ruşinoasa...”.  

Acum nu mai sunt sigur că, într-adevăr, însuşi paznicul spusese asta... 
După ce m-am revigorat mâncând ceva, dezamăgit oarecum (fiindcă nu 

fotografiasem castelul deşi-l văzusem), întorcerea spre casă a fost mai uşoară, 
pedalând mai mult la vale, dar fără să mă fi prins ploaia.  

Că după aceea am răcit, fiind obligat să iau câteva pilule de paracetamol, este o 
altă poveste. 

Închei astfel anul biciclistic 2010 cu 1242 kilometri, parcurşi între 23 mai şi 19 
septembrie.  
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BICICLETA 

 
 Acasă, în vacanţă, pe când eram student în anul II, neaşteptat, tata mă întrebă 
câţi bani mi-ar fi trebuit pentru cea mai bună bicicletă pe care-o doream, sigur, după 
ce vorbise cu mama. Surprins,  nu ştiam cum să-mi arăt recunoştinţa reală faţă de 
tata. Doream o Ucraina obişnuită care costa 1126 lei, nu semicursiera de 1600 lei. 
Imediat mi-a dat banii, eu mă simţeam într-al nouălea cer, aproape de a-mi vedea 
visul cu ochii! Trebuia să am răbdare, fiindcă achiziţia avea să fie de la Iaşi. Am 
depus banii la C.E.C., ignorând dificultăţile ulterioare (cumpărarea, depozitarea şi 
transportul acasă la Roman).  

La câteva zile după ce revenisem la Iaşi, după recuperarea banilor de la 
C.E.C, am mers împreună cu fratele meu la cumpărături. În Alexandru, bicicleta pe 
care mi-o doream de multă vreme - Ucraina verde, cu aripile albe, a devenit a mea. 
Nouă fiind, cu pedalele şi accesoriile nemontate, pentru transportul până la blocul 
lui, a fost nevoie de un taxi. Mi-amintesc, cu liftul a ajuns la etajul X, în faţa uşii 
apartamentului fratelui meu. Despachetatul a durat mult, eu prelungind  
îndepărtarea ambalajului din hârtie groasă, îmbibată în uleiul protector care 
dezvelea un far, un dinam, un picior, portbagajul. Odată bicicleta pregătită de 
utilizare, cu regret, a trebuit s-o părăsesc - după cum ziceam, eram student şi nu 
stăteam permanent la fratele meu.  

Dealtfel prima ieşire cu bicicleta a fost acasă la Roman, după transportul cu 
trenul (a fost nevoie de explicaţii şi justificări faţă de conductorul care nu voia să 
înţeleagă că mai cumpărasem un bilet şi pentru bicicletă; până la urmă mi-a 
acceptat-o). Dacă aş fi ştiut atunci că 84 de kilometri aveau să fie nimica toată faţă 
de cei 170 parcurşi într-o singură zi, aş fi plecat pe două roţi din Iaşi. 

  
*** 

Neaşteptat de uşor m-am despărţit de bicicleta Ucraina, cumpărată în 1980. 
Mă purtase, în cei 9 ani cât am avut-o, vreo 20.000 de kilometri: pe Transfăgărăşan, 
la Putna, Văratec, Mănăstirea Neamţului, Secu, Sihăstria, Humor, Votroneţ, Piatra 
Neamţ, Târgu Neamţ, Bicaz, Iaşi, Bacău, Buhuşi, Comăneşti, Moineşti, Fălticeni, 
Gura Humorului, Solca, Arbore, Câmpulung Moldovenesc, Oneşti, Sovata, Târgu 
Secuiesc, Braşov, Sfântu Gheorghe, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung Muscel şi 
Roman, nu mai spun! Trecusem munţii cu ea de la Suceviţa la Moldoviţa, pe Valea 
Uzului, pe Transfăgărăşan, prin Obcinile Bucovinei, prin culoarul Rucăr-Bran, prin 
Oituz.  

Mă ataşasem de mersul pe bicicletă, mai ales din studenţie. Drumurile dintre 
Roman şi Moldoveni (aprox. 40 kilometri) erau scurte faţă de plimbările în locurile 
din preajma Romanului singur, cu Cristel, Claudiu, Mircea sau cu George.  
 Îi modificasem aspectul  şi culoarea, dar n-am mai folosit-o după apariţia 
fetiţei mele, celelalte preocupări trecând pe locul doi, evident. Mai mult, pentru că ne 
mutasem la etajul III, Ucraina părea (chiar era, de fapt) grea şi dificil de urcat pe 
scări. O problemă era şi locul de parcare la serviciu, fiindcă-n primii ani îmi era 
mijlocul prferat de transport (vara, evident). Argumentul schimbării Ucrainei cu 
bicicleta Pegas (de oraş) a fost şi ţinuta necesară, nu numaidecât sport. Am 



 12 

transferat  pe Pegas farul şi dinamul, să păstrez ceva în amintirea tatălui meu şi-a 
primei mele biciclete,  care însemnase mult pentru mine (nu exagerez când spun 
asta). 
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EU ŞI BICICLETA 
 

Dintotdeauna mi-am dorit o bicicletă, una care să fie doar a mea, nu ca-n 
copilărie când o împrumutam de la diverşi. Mama, marcată de  experienţa tristă a 
fetiţei pe care-o pierduse cu vreo trei ani înainte de a mă naşte, devenise exagerată în 
grija pentru copii. Nu concepea ca eu să mă expun, conştient, pericolului 
accidentelor. Tata nu-şi spunea părerea. Îmi amintea doar că, odată încercase să 
meargă cu bicicleta fratelui lui; căzuse, şi de-atunci n-a mai vrut să ştie de mersul pe 
două roţi. 

De-ar fi ştiut că iarna, după ce ieşeam cu patinele pe afară mă remorcam de 
autobuz, ce-ar fi zis? Mergeam aşa între două staţii. Abia acum mă întreb ce s-ar fi 
întâmplat dacă  ajungeam la un petec de asfalt? Strada era traversată pe dedesupt de 
conducte de apă caldă pentru baie, sau termoficare. După gheaţa pe care patinele 
alunecau perfect, zona dezgheţată ar fi fost un dezastru: o frânare neprevăzută. Ar fi 
urmat desprinderea de bara maşinii şi contactul cu asfaltul apoi imediat cu gheţa. Ce 
s-ar fi întâmplat dacă din spate venea un şofer neatent, care nu pătra distanţa legală? 
Nici nu vreau să mă gândesc... 

 Îmi amintesc că aşteptam închiderea uşilor maşinii, mă prindeam cu mâinile 
de bara argintie, îngrijorat de un eventual demaraj brusc. Mă temeam, când frânam - 
dacă nu eram pe fază, riscam să intru cu nasul în tabla maşinii. Dacă autobuzul se 
angaja într-o depăşire, pericol mare! Dacă îmi scăpau mâinile de pe bară, exact când 
autobuzul ajungea în faţa vehiculului depăşit? Dacă ocolea vreun obstacol pe care eu 
n-aveam cum să-l văd? Dacă... Nu vreau să-mi închipui urmările. Conştient de 
pericol, riscam, deşi în sinea mea îi dădeam dreptate mamei. Noaptea mă visam 
obsedant pe stradă, mereu în spatele autobuzului. De fiecare dată păţeam ceva, şi 
filmul mi se rupea.  

Pândeam, ca mai toţi copiii din blocul nostru, sosirea oricărui vizitator pe două 
roţi, la oricare vecin. Pe nea’ Mitică sau pe  Clement, îi aşteptam să-şi lase bicicletele 
rezemate de scara blocului apoi începeam demersurile. Ştiam sigur la cine se duceau 
musafirii, mă prezentam la uşa respectivă, sunam şi invariabil întrebam ,, Ne daţi un 
pic bicicleta?”. Răspunsul era mereu acelaşi: ,,Da, sigur ’’. 

Evident, nimeni nu mă refuza, probabil pentru a nu-i supăra pe părinţi (aşa îmi 
închipiam eu). De-ar fi ştiut ei care era părerea mamei despre bicicletă... 

Nu eram singurul care procedam aşa. Îi imitam pe cei mai mari: fratele meu, şi 
pe ceilalţi vecini, Nicu, Dan, sau Titi, deveniţi concurenţi.  Fiind cel mai mic, îmi 
aşteptam destul de mult rândul.  

Aveam vreo şapte ani când a început să mă tenteze bicicleta. Dintodeauna    
mi-au plăcut obiectele cu autonomie, cu surse de energie independente, ca  
bicicletele, lanternele cu dinam, jucăriile cu cheiţă. Nu ştiu cât de repede voi fi învăţăt 
să merg pe două roţi. Îmi amintesc însă că fratele mai mare mă susţinea în prima 
etapă, (când mergeam pe sub cadru, pe bicicletă bărbătească), şi-mi tot repeta să nu 
privesc în jos. Cred că tot în perioada în care eram începător, mergeam amândoi pe o 
bicicletă. El pedala, eu aşezat pe cadru, aveam grija ghidonului. Bănuiesc, am avut 
parte şi de căzături, însă neamintindu-le, nu cred să fi fost serioase.  
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Am păţit-o mai târziu, după terminarea liceului, când coboram printr-o  pădure, 
la vale prin serpentine, fără să frânez. Urma o curbă. O fracţiune de secundă privirea  
mi-a fost atrasă pe cealaltă parte a drumului, unde apăruse cineva. Viteza era mare, 
simpla înclinare pentru a coti nu era suficientă, şi scăpasem controlul direcţiei. 
Intenţia de revenire pe marginea drumului s-a dovedit o mare greşeală, pentru că era 
acoperită cu pietriş. Mă dezechilibrasem, mă şi închipuiam cu capul spart, cu 
coarnele bicicletei intrate-n burtă. Bicicleta derapă, zbură cât colo, eu căzut, 
alunecam pe mâna dreaptă întinsă instictiv, la vale. Nu mă durea nimic, şi              
mă-întrebam cum de nu mă lovisem la cap. Omul de pe cealaltă parte fugi spre mine 
alarmat, dar constată că în afară de o zdrelitură serioasă şi o capsă a blugilor intrată-n 
piele, nu păţisem nimic. 

 Tot pe două roţi, am avut altă păţanie. Un vecin din spatele blocului, un sârb, 
despre care se spunea că fusese spion infiltrat printre noi după război, avea o 
motocicletă cu care obişnuia să-i plimbe pe copii, arătându-se încântat de admiraţia 
tuturor, faţă de Java lui roşie. Cred că eram al treilea pe motocicletă, înghesuit fiindcă 
nu-mi mai venea rândul, şi riscam să se termine distracţia, pentru că se înserase. Nu 
mai ştiu cum de-am căzut, rămânând agăţat de cel din faţa mea, târât de motocicletă, 
fără ca d-l J. să ştie. Genunchiul şi o parte bună din pielea piciorului au avut de 
suferit. Ce-or fi zis mama şi tata, nu-mi amintesc. 

După ce-am intrat la liceu, beneficiam în vacanţele mari, de bicicleta ,,Tohan” 
a vărului meu. O cumpărase cu banii câştigaţi din meditaţiile la matematică şi-o 
folosise, spre norocul meu, doar în primul an. Devenind student, stătea mai mult la 
Iaşi, iar bicicleta rămânea acasă. Eu eram abonat, cum începea vacanţa mare mă 
duceam la tatăl lui, întrebând întotdeauna dacă-mi poate împrumuta bicicleta. 
Niciodată nu m-a refuzat, mai ales că aveam acordul alor mei.  
  
              

DESPRE VIITOAREA BICICLETĂ 
 
 Evident, îmi doream propria bicicletă. Cu Claudiu, prietenul din perioada 
liceului, făceam plănuri. Aveam un mic handicap faţă de el, fiindcă era posesorul 
unei semicursiere Ucraina. Nu-l invidiam, chiar mă întrebam cum putea rezista mereu 
cu mâinile mai jos, cu spatele arcuit parcă nefiresc. Credeam (ca şi acum, dealtfel) că 
o asemenea poziţie pe bicicletă, este obositoare. Apăruseră prin oraş multe 
,,Ucraina”, unele cu aripi argintii, altele albe sau la culoarea cadrului - verde, roşu sau 
albastru şi, uneori gândeam că mulţumirea supremă ar fi fost să am şi eu una. 
Plănuiam împreună cu Claudiu, ca-n vacanţa dintre anul III şi IV să facem o plimbare 
în ţările învecinate: URSS, Polonia, Cehoslovacia. Puteam dormi prin sate, pentru 
mâncare am fi avut bani schimbaţi, suveniruri ar fi fost fotografiile şi amintirile,  
fiindcă doar cu astea rămâi până la urmă. Era obligatoriu, bineînţeles, să am şi eu o 
bicicletă bună. O Ucraina ar fi fost grozavă, fiind robustă şi rezistentă.  Mă vedeam 
pe o bicicletă verde cu aripi albe, cu un R (România) în faţă şi-n spate, cu tricolorul 
prins la ghidon, cu rucsac în spinare, cu nişte portbagaje metalice de o parte şi de alta 
a roţii din spate. Fără a exagera cu ,,îmbunătăţirile”, pe lângă oglinzile (evident) pe 
ambele părţi, voiam şi semnalizatoare electrice, pentru sporirea siguranţei. 
Semicursiera, pe lângă poziţia incomodă, avea frâne pe saboţi, ori experienţa de până 
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atunci mă convinsese că frâna pe butuc, activată doar la intenţia de a pedala în sens 
invers, era ideală. Pentru evidenţa strictă a distanţelor parcurse, voiam - fiindcă 
apăruse în comerţ - un ,,kilometraj” rusesc, care costa 50 de lei. 

Mai visam, la o asemenea excursie pe bicicletă, şi prin clasa a zecea. Numai că 
ar fi trebuit şi bani: 1.126 lei pentru Ucraina obişnuită (1600 lei - semicursiera) la 
care s-ar fi adăugat cheltuielile pentru mâncare, dormit, vizitat muzee. Nu era 
imposibil să strâng banii, rămânea opoziţia mamei, care în plus, în clasele mari voia 
să-mi ştie canalizate preocupările doar spre şcoală.  
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PRIMELE TRASEE CU BICICLETA: MOLDOVENI, ROMAN; VALEA 
URSULUI 

 
 Uneori, în perioada liceului, ieşeam seara să-mi plimb paşii pe străzile oraşului. 
Aveam ochi numai pentru colegii şi colegele pe două roţi, în grupuri de două, trei sau 
chiar mai multe biciclete. Evident, nu se limitau doar la pedalat, vorbeau, se urmăreau 
întrecându-se unii pe alţii, aşa, ca din întâmplare. Doream să fiu printre ei, dar nu se 
putea. 

Locul preferat pentru vacanţele mari de vară era, pentru familia noastră, la vreo 
18 kilometri de oraş în satul bunicilor dinspre mamă. Îmi plăcea acolo pentru că 
băiatul vecinilor de peste drumuşor, prietenul din fiecare vacanţă, era apropiat ca 
vârstă şi avea o semicursieră. Bicicleta pe care-o foloseam eu la ţară era a altui văr, 
care fiind student, venea rar la părinţi şi doar n-avea să se urce imediat ce sosea, pe 
bicicletă!  

Din curtea bunicilor am plecat pentru prima dată  la o  distanţă mai mare, până 
la Roman şi înapoi, parcurgând aprox. 40 kilometri. Părinţii îmi rămăseseră acasă, 
verişoara de acolo fiind mai mare, plecase să se vadă cu nişte prietene.  

Priveam cerul senin, albastru cum nu cred să mai fi văzut în alte locuri. Uneori, 
pisicile gospodăriei tresăreau violent când avioanele, care brăzdau cerul cu dâre albe 
şi subţiri, depăşeau zidul sonic. Bubuitura le făcea să sară în sus, liniştindu-şi fuga 
prin ascunzişuri. Eu priveam bicicleta sprijinită de peretele casei. Îmi făcea cu ochiul, 
aşa pot descrie ce simţeam atunci. Hotărât, aşa deodată o încălecai, şi dus am fost!  
Plecam într-o aventură riscantă, aşa gândeam, numai că după coborâşul de câţiva 
kilometri mi s-a schimbat starea de spirit, fiindcă vreo opt kilometri mersesem doar la 
vale, fără efort. Mai dificil avea să fie la şoseaua spre Roman din cauza maşinilor 
mari, care depăşindu-mă, absorbeau bicicleta, eu trebuind să respect şi nişte reguli de 
circulaţie, de care n-aveam habar. Prinsesem curaj şi pedalam de zor, lăsând în urmă 
imagini pe care le văzusem doar din maşină: o casă cu etaj, din chirpici, care avea să 
dispară înainte de a fi fost acoperită, un bordei unic prin izul de vechi pe care-l 
sugerau paiele acoperişului, podul peste pârăul urât mirositor, veşnica fântâna cu 
cumpănă strâmbă, vacile care traversau liniştite drumul. Pe nesimţite s-a  apropiat 
intersecţia cunoscută, gara de lângă şosea, apoi localitatea limitrofă oraşului. Pe la 
9,30 ieşisem din sat, după 50 de minute intram în Roman. Am evitat întâlnirea cu 
mama,  ştiam că s-ar fi alarmat auzindu-mi isprava, şi am popsit la o mătuşă. Trebuia, 
măcar fiindcă bănuiam că era obligatoriu să mă revigorez, să mănânc ceva.  O 
dulceaţă, cu apă rece, era suficient.  

Pe la 11 fără zece, am făcut calea întoarsă. Realizam că mergeam repede, 
aveam un pic de antrenament, vânt din spate şi şoseaua dreaptă. La 11,30 intram în 
sat. Verişoara,  pe care credeam c-o s-o dau gata cu performanţa mea, m-a dezamăgit 
mai bine mergeai la Buhuşi (cam la aceeaşi distanţă, în sens opus). După o clipă de 
gândire îi dădui dreptate, apoi m-am răzgândit: acolo n-aveam la cine trage, în caz de 
oboseală excesivă. 

                         *** 
Încurajat de cei 40 kilometri prinsesem curaj, şi colindam împrejurimile 

oraşului. Un traseu cu relief variat, cu serpentine deluroase prin pădure spre  Ion 
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Creangă, şi mai departe la Valea Ursului, era preferatul meu (vreo 50-60 km dus 
întors). 
 Treceam podul, după vreo 10 kilometri ajungeam la confluenţa Siretului cu 
Moldova (ascunsă de perdele de copaci), pe drum drept. După podul peste Siretul 
îmbogăţit cu apa Moldovei, începeam urcuşul în şea gâfâind, mândru nevoie mare 
când depăşeam localnicii care, probabil istoviţi de muncile la câmp, sau de cine ştie 
ce griji, mergeau pe lângă biciclete. Urcam un deal, apoi îl coboram, recuperând 
timpul pierdut la urcat, odihnindu-mi picioarele. Plecasem de acasă fără intenţia de a 
ajunge undeva anume. Voiam să văd ce era dincolo de dealul din Ion Creangă. 
Pedalam agale spre celălalt deal, paralel cu cel care închide orizontul oraşului spre 
sud. Treptat, pădurile se transformau  dintr-o închipuire  albastră, cum le vedeam 
zilnic din oraş, într-o realitate cu copaci deşi, luminişuri rare şi pământ dezgolit pe 
care nu creştea nimic. Am avut satisfacţia să văd de cealaltă parte a crestei, copacii 
răzleţi spre care tindeau gândurile mele în dimineţile de primăvară, când mergeam la 
liceu, şi mă întrebam cum era pe acolo. De câte ori nu-mi dorisem să ajung la acei 
copaci, să calc pe tăietura cu aspect de stâncă golaşă, care se dezvăluie în partea 
dinspre Gâdinţi a dealurilor care păreau un zid!   
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ÎN  NEAMŢ - 1984 
 

 Primul drum, într-adevăr lung cu bicicleta, a fost în Neamţ, în 1984.  
 Plecarea, într-o dimineaţă înnourată, prin Săbăoani. Alesesem traseul cu grijă, 
să nu ratez nici un posibil obiectiv, atent şi la numărul kilometrilor parcurşi. La 
Hanu’ Ancuţei, unde mai ajunsesem în plimbările mele anterioare, am băut un suc şi 
mi-am cumpărat o baterie pentru soneria electrică a bicicletei. Drumul spre mănăstiri 
trecând prin Târgu Neamţ, am ales varianta prin Tupilaţi. Rămânea în urmă valea 
Siretului, în dreapta şi mai jos ghiceam şoseaua spre Suceava. Pedalând mereu, m-am 
pomenit la Humuleşti, trecând prin faţa casei lui Creangă, de unde se zărea estompată 
de distanţă, cetatea lui Ştefan cel Mare. Pedalam mereu, ar fi trebuit să fac şi poze, 
însă voiam să ajung la mănăstirea - punct final al zilei.  
 Trecând prin centrul în construcţie al oraşului, când găsii un telefon, am 
anunţat acasă, să ştie şi ai mei unde ajunsesem. De altfel, ăsta era adevăratul motiv al 
dobânditei mele libertăţi de deplasare cu bicicleta: dacă specificam o oră de 
întoarcere, n-o depăşeam. În cazul drumurilor mai lungi, oblgatoriu sunam periodic şi 
asta îi făcea pe ai mei să stea fără grijă. Precaut, întodeauna, aveam grijă să anunţ o 
oră mai târzie  de întoarcere. 

Trebuia să mănânc undeva, ş-am poposit la Casa Arcaşului, un restaurant nou. 
De menţionat că în ciuda situaţiei politico-economice  a vremii, găseam mâncare     
şi-mi permiteam să merg la restaurante. Odată grija prânzului înlăturată, simţindu-mă 
în formă urcai la cetate (evident pe lângă bicicletă), dorind să întăresc tenta turistică. 
Nu puteam rata şansa de a revedea zidirea cu rezonanţe istorice, care cunoscuse şi 
vremuri mai bune (rezistase atacurilor vrăjmaşilor în vremea lui Ştefan, dar cedase 
trecerii vremii). Am trecut pe pod spre intrarea propriuzisă. Căile de acces din cetate 
erau năpădite de buruieni, pietriş şi semne (neplăcute) ale trecerii altor turişti pe 
acolo. Vechile amenajări interioare se păstrau, după cum arătau plăcuţele indicatoare 
din faţa intrărilor sau a ferestrelor. În partea cea mai de sus s-a deschis priveliştea 
către drumul spre mănăstiri. Acolo, surpriză: un investitor particular local avea 
instalată o lunetă confecţionată chiar de el, pentru cei care-şi doreau depărtările mai 
aproape. Surpriză fiindcă respectivul mă cunocuse, însă eu nu-mi aminteam nici în ce 
context, şi nici când. Oricum, am beneficiat de vizionarea pe gratis a priveliştii.  
 De la cetate am coborât în Târgu Neamţ pe bicicletă, solicitând la maximum 
frânele. În oraş m-a mirat, pentru a câta oară, micimea casei în care locuise Veronica 
Micle. Întrebând despre drumul spre mănăstiri, (constatasem că Târgul era mai mare 
decât crezusem), am ajuns la o intersecţie. Se încrucişau: drumul spre Poiana 
Largului, şoseaua spre Piatra Neamţ şi drumul pe care venisem mai devreme, prin 
faţa casei lui Creangă. O luai la dreapta, pe un drum destul de circulat la vremea 
aceea. Trecând prin Vânători, lăsam în urmă case sănătoase, cu grămezi mari din 
pietre de râu lângă porţi. Aveam să aflu că prelucrate, se foloseau pentru ornarea 
temeliilor sau pentru pietruirea căilor de acces din gospodării.  

Înainte ca şoseaua să intre în pădure, apăru hanul Branişte despre care ştiam că 
fusese locul preferat de popas al lui Sadoveanu, pe când hălăduia pe acolo. Mi-am 
potolit setea cu o apă minerală la local, căutând - frără succes - semne ale trecerii pe 
acolo a scriitorului.  
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Mergeam printre brazi înalţi, pe munte în sus, şi-mi testam rezistenţa fizică. Aş 
minţi dacă n-aş reunoaşte că la plecare fusesem puţin îngrijorat, dar nu împărtăşisem 
nimănui temerile; dacă mă opreau acasă, ai mei?.  

Trebuie spus că de pe bicicletă totul se vede altfel. Orizontul nu-ţi este limitat 
de geamuri ca la maşini, apoi simţi vântul în faţă sau în spate, deci nu stai pe loc. Mai 
mult, viteza redusă te ajută să vezi totul, chiar la 360 grade. Privirea îţi poate poposi 
mai lung asupra unei culmi, a unei vietăţi, sau aiurea, neîngrădit. Auzind păsările 
cerului, bucurându-te de soare şi de umbra copacilor, te simţi liber, cu adevărat 
integrat în peisaj.  

La dreapta, printre copacii înalţi, apăru intersecţia spre mănăstirea Neamţului, 
însă conform traseului stabilit de unchiul meu - cunoscător şi apropiat al clerului - am 
mers înainte, pe lângă pâlcurile de copaci seculari crescuţi pe pajişti înverzite, spre 
Secu. M-am abătut de la drumul principal care se continua spre Poiana Largului, 
ajungând pe unul îngust, apoi la un altul pietruit şi cu bălţi mari. La câţiva kilometri 
înainte de mănăstire, oportun şi mulţumitor, zării un chioşc datorită căruia (alt avantaj 
al mersului cu bicicleta), am băut o bere  rece, la umbră. Parcursesem 107 kilometri, 
ştiam asta fiindcă  montasem un kilometraj pe roata din faţă.  

Apărură nişte garduri din scânduri înegrite de vreme, pe stânga. Imediat văzui 
o fântână şi nişte chioşcuri; în dreapta, intrarea în curtea mănăstirii. Aveam o 
scrisoare de recomandare pentru înoptarea acolo, dar n-aveam cui o arăta. Aşteptând, 
m-am întreţinut cu un călugăr pensionar, care lucrase la stat şi se retrăsese, el acolo, 
soţia la o mănăstire de maici. Trebuie să fi intervenit ceva în viaţa lor, altfel nu se 
poate să treci la un trai plin de restricţii, la o vârstă înaintată. Amândoi erau mulţumiţi 
de vieţuirea acolo. Se arăta dornic de vorbă, am discutat mult cu el, fiindcă stareţul 
căruia trebuia să-i înmânez scrisoarea de recomandare, lipsea. Într-un târziu apăru un 
călugăr cu nişte însemne deosebite, căruia i-am arătat scrisoarea. Înainte de a-l însoţi 
la camera de oaspeţi, m-am interesat de un loc în care să las bicicleta în siguranţă.  

Mă îngrijora perspectiva dispariţiei vehiculului meu. Nu mi-ar fi căzut bine, 
pentru că era a mea şi, nici nu mi-ar fi plăcut să mă întorc acasă, jalnic, cu o ocazie 
sau vreun autobuz. Mi s-a recomandat o cămăruţă, sub scara de acces la clopotniţă.  

Nu mă simţeam în largul meu acolo, dar raţiunea mă îndemna să profit de 
ospitalitate, fiincă aveam nevoie de odihnă. Mi s-a servit cina. N-am putut să nu 
remarc, în sala de festivităţi în care am şi mâncat, televizorul şi portretul lui Nicolae 
Ceauşescu (mai corect, a ,,preşedintelui ţării”, la vremea aceea).  Mobilierul era de 
calitate, din lemn sculptat, parcă altfel decât mă aşteptam să găsesc la o mănăstire. 
Cred că am dormit singur în aripa aceea de clădire. Dimineaţă, acelaşi călugăr mă 
conduse la masă, la trapeză de data aceasta (nu mai ştiu ce-am mâncat, dar ştiu c-a 
fost bine).   

Acasă, pe când plănuiam pelerinajul pe la mănăstirile din Neamţ eram sceptic, 
fără s-o dezălui nimănui. Nu ştiam cum voi rezista pe bicicletă şi a doua zi, după mai 
mult de 100 de kilometri. Dar, cu satisfacţie constatasem că nu obosisem, starea de 
spirit îmi era prielnică.  

Mulţumit că pentru dimineaţă scăpasem de grija mâncării, am pedalat înainte, 
spre Sihăstria. Mai fusesem acolo pe când aveam vreo şapte ani, împreună cu tata, 
mama şi fratele meu, într-un fel de pelerinaj pe la mănăstirile din judeţ. Exact acelaşi 
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traseu aş fi vrut să-l urmez cu bicicleta. Până la urmă, de nevoie, am micşorat 
numărul obiectivelor - de exemplu Schitul Pocrov. 

Pe un drum neasfalat (pentru bicicletă este importantă starea drumului, nu doar 
lungimea), trecui pe lângă grupuri de ieşeni, gălăţeni şi bineînţeles nemţeni, care-şi 
instalaseră corturile pe marginea râului. Bucurându-mă fără rezerve de peisajele mai 
frumoase de pe două roţi, şi felicitându-mă singur pentru reuşita primului drum lung 
parcurs,  am ajuns la şoseau principală, spre mănăstirea Neamţ. Mereu preocupat să 
nu pierd vreun  obiectiv turistic,  am oprit la Rezervaţia de zimbri - adevărat parc 
zoologic, de dimensiuni impresionante. Evident, mănăstirea Neamţ şi muzeul îmi 
erau cunoscute, dar altfel mi s-au părut, odată ajuns acolo prin forţe proprii. Zăbovii 
şi la casa lui Sadoveanu. Tot în amintirea scriitorului, am oprit din nou la hanul de la 
Branişte, să mănânc ceva. Nu am multe detalii despre aventurile de pe drum, că nu  
le-am notat la timpul potrivit, de aceea voi relata totul pe scurt.  

Trecusem pe lângă Secu, prin dreptul mănăstirii Neamţ, prin Vânători şi Târgu 
Neamţ. Nu mai ştiam cât trebuia să pedalez pentru a ajunge la Văratec, noroc de 
localnicii numeroşi în zonă. Urcai un ,,deal”, cu cetatea mereu în spate.  La intrarea în 
Văratec ghinion, începu o ploaie de vară şi, poate din această cauză, am găsit greu 
casa măicuţei pentru care aveam o altă scrisoare de recomandare. În copilărie, 
poposisem vreo două săptămâni într-o casă aflată în apropierea mormântului 
Veronicăi Miclea. Căutând acel loc, savuram  noroiul de pe jos, pe când hălăduiam 
prin ploaie, pe alei înguste.  

Măicuţa nu avea o mână şi se trăgea din satul bunicilor mei. Mă primi cu 
ospitalitate, rapid îmi pregăti o gustare care, trebuie spus, mi-a prins tare bine.  

Ploua mereu, până seara mai era mult. Nici vorbă să pot ieşi din casă, ploua 
mereu. Mă întrebam cum m-aş fi descurcat pe ploaie dacă n-aş fi avut asigurată 
cazarea; cred că greu. Dar mai urma şi a doua zi, când trebuia să plec. 

Am profitat de fotoliul din veranda casei, să citesc la aer curat, ,,Refugiile” lui 
Augustin Buzura (de fapt, atunci am început cartea). Când în sfârşit, Sfântul Ilie  şi-a 
mai potolit norii, m-am plimbat prin sat, revăzând mănăstirea şi casa episcopală, care 
se construia prin 1965-1966.  
 A doua zi, din fericire ploaia se opri ş-am putut merge spre Agapia, pe un drum 
neasfaltat care se desprindea din şoseau principală la ieşirea din Văratec. Întâi am 
vizitat mănăstirea şi casa lui Vlahuţă, obiectivele binecunoscute. Beneficiind de 
explicaţiile unei măicuţe, ghid al unui grup organizat de vizitatori, am reţinut că una 
dintre picturile din interior (o frescă) a lui Grigorescu, ar fi fost cerută de premierul 
Angliei, contra unei sume de două ori mai mare decât bugetul României de atunci 
(cred că dntre cele două războaie mondiale). Cel care s-a opus decupării frescei şi 
înstrăinării ei, a fost Nicolae Iorga, pe motiv că banii se cheltuiesc, dar o pictură de 
asemenea valoare n-avea unde să mai găsească.  

De la Agapia am revenit la şoseaua principală, cu destinaţia Piatra Neamţ. 
Surprins plăcut de aspectul de staţiune modestă, totuşi balneoclimaterică a 
Bălţăteştilor, am coborât de pe bicicletă pentru a înfrunta serpentinele lungi, 
spetaculoase (cel puţin, aşa le vedeam eu atunci). Pedalam mereu, trecând pe lângă 
drumul care ducea la Horaiţa, lăsându-l  în urmă pe cel spre la Roman şi Săvineşti, pe 
care dacă îl alegeam, scurtam mult drumul. Dar îmi propusesem să ajung şi-n Piatra 
Neamţ.  
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Pe măsură ce mă apropiam de oraş, vremea închisă dădea semne din ce în ce 
mai puternice de ploaie. Dorinţa de a reveni acasă îmi dădea ghes spre Roman. Chiar 
dacă vremea se burzuluia, am oprit şi-n Piatra Neamţ, pentru că se impunea să 
mănânc ceva. Nu pentru prima oară cu bicicleta, am urcat la Terasa Gospodinelor.  

Spre seară încheiam prima mea deplasare mai lungă cu bicicleta, ajuns cu bine 
acasă. 
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NORDUL MOLDOVEI - 1984 
 

La începutul toamnei, în 1984, împreună cu Mircea, am străbătut nordul 
Moldovei. De câteva zile ploua, totuşi hotărâsem să plecăm pe 24 august, când 
Mircea era şi ofiţer de serviciu la fabrica la care era încadrat. De fapt, de multă vreme 
nu se mai opreau ploile. Ziua de 24 s-a trezit cu un soare de vară, cu cerul imaculat. 
Mircea terminând la opt serviciul, n-a putut sosi chiar la fix. Eu nerăbdător, priveam 
mereu pe geam, la bicicleta pe care-o scosesem afară şi o încărcasem cu un rucsac 
galben, împrumutat tot de Mircea.  

Ieşirea din Roman a fost prin partea numită ,,la rampă”, la sugestia lui Mircea. 
Prima oprire a fost la Săbăoani (la vreo 14 km.), unde decoperii o biserică catolică, 
mare.  

Mai departe, drumul spre Hanu’ Ancuţei îmi era cunoscut, deplasările spre 
Suceava sau spre nordul Moldovei, fiind obligatorii pe acolo. 

 Înainte de a intra în judeţul Suceava, la Drăguşeni, un tip pe care-l depăşeam 
cu bicicleta la deal, mă atenţionă că-mi cădea buletinul din buzunarul de la spate al 
blugilor.  Imediat întoarsei şi, imprudent, cât pe ce să cad. Mircea observă, veni să mă 
ajute şi urmă o  scenă  ca-n filmele cu Stan şi Bran. Nu ştiu cum, reuşirăm să ne 
amestecăm  elementele componente ale bicicletelor: pedala mea intrase în roata lui, 
apoi ghidonul lui intră între spiţele roţii mele. O explicaţie ar fi fost că eram la deal, şi 
nu coborâsem nici unul de pe biciclete. Eu eram întors, Mircea se aplecase, încercând 
să descâlcim pedalele dintre roţi, dar mai mult încurcându-ne unul pe celălat.  

Am râs amândoi şi după ce ne-am liniştit, am plecat. Numai că amintindu-mi 
atenţionarea bărbatului la Drăguşeni, mi-am căuat într-o doară buletinul, într-un 
buzunar al rucsacului, într-al doilea, al treilea, până l-am găsit. După dealul mare şi 
aventurile gratuite, la hanul din Drăguşeni impunându-se o oprire, am mâncat ceva şi 
ne-am  cinstit cu o bere. La prima vedere, impresia mea era că acel han impunător 
prin dimensiuni şi prin rezonanţa numelui fusese martor la întâmpări sau întâlniri ale 
unor oameni însemnaţi. Se pare că nu.  

Din nou la drum, simţeam plăcerea pedalatului în aer liber şi satisfacţia unei 
dorinţe în curs de-a se împlini, când ne depăşi cu maşina ,,nea Petrică” (cunoştinţă a 
lui Mircea). Spre deosebire de el, cei vreo 75 de kilometri îi parcursesem fără să 
consumăm nici un gram de benzină!  

Soarele puternic al după-amiezii, de care de obicei mă păzesc, nu deranja. 
Înainte de Fălticeni, ne-am abătut la stânga, spre mănăstirile Râşca şi Slătioara, 
despre care Mircea auzise că există. Eu nu ştiam de ele însă evident, eram curios să le 
şi văd, dacă tot ajunsesem pe acolo.  

Pentru Râşca am cotit la stânga, întrebând mereu localnicii. Mai jos faţă de 
nivelul şoselei, şerpuia printre maluri cu pietriş din abundenţă, un râu pe malul 
căruia, pentru că se impunea să ne tragem sufletul, am poposit şi profitând de soare 
am făcut plajă.  

Biserica era în renovare, curtea nu avea dimensiuni impresionante ca ale altora 
şi părea neîngrijită. Un călugăr pe care voiam să-l întrebăm de posibilitatea cazării, 
fiindcă până seara nu mai era mult,  surprinzător pentru noi (bătea la maşină), ne-a 
întâmpinat cu ,,Să trăiţi”. Dintotdeauna crezusem că viaţă monahilor este străină de 
obiceiurile şi atitudinile mirenilor, de aceea, îndeletnicirea şi salutul călugărului   
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păreau neobişnuite şi bizare. Impresionant înscrisul dintr-un document reprodus în 
,,Istoricul mănăstirii”: ,,Tătarii i-au spărcuit pe toţi călugării”. Citatul mi-a făcut 
impresia de sihăstrie absolută, deşi biserica părea departe de lume şi era electrificată. 
Părerea s-a confirmat când scoteam apă în curte dintr-o fântână cu roată, la vederea 
unui călugăr bătrân care îşi încălzea ciolanele la soare   (altfel nu-mi părea potrivit să 
spun). Gândind la existenţa lui, încercam să-mi închipui viaţa în afara lumii,   poate 
şi-n afara timpului. Era bătrân, cred că şi bolnav, universul lui se reducea la curtea 
mănăstirii, iar timpul lui era intervalul dintre slujbe şi rugăciuni, asta repetându-se la 
infinit. Poate bocancii şi aspectul de om dărâmat,  toiagul care-l sprijinea, şi bărbiţa 
de ţap, au contribuit la formarea imaginii de mai sus (mai mult bocancii, purtaţi în 
toiul verii).   

Ne-am întors la drumul spre Slătioara, fiindcă spre Râşca ne abătusem de la 
şoseaua principală. Prin sate n-am găsit unde să dormim. Doar la un depozit de 
scânduri, portarul s-a arătat relativ amabil, în schimbul unui bacşiş.  

Pedalând mai departe, s-au deschis privelişti minunate în dreapta, specifice 
muntelui de care ne apropiam. Drumul prost, contrasta cu peisajul şi ne îngreuna 
mersul. Undeva, în stânga s-a ivit o biserică în construcţie, impresionantă prin stilul 
arhitectonic şi dotare (centrală termică proprie).  Mănăstirea la care intenţionam să 
ajungem era chiar în faţă, şi pentru a ne apropia a trebuit să trecem prin faţa unor 
blocuri (case cu etaj, paralepipedice), cu curţi. Într-una dintre ele, împinşi de 
curiozitate am abordat un călugă tânăr, înalt, brunet şi curăţel care ne privea lung. 
Observase bicicletele, şi aflând de unde veneam s-a oferit să ne conducă la blocurile-
dormitoare. La etaj, într-un dormitor cu multe paturi, ca la armată, ne-am ales două 
fără cearşafuri, dotate cu pături - câte voiai. Vorbeam în şoaptă fiindcă se odihneau 
(chiar dacă nu se înserase încă), oameni veniţi din toată ţara, pentru o slujbă care avea 
să fie la orele 23.00.  

Nu terminasem ziua, era încă devreme, ş-am coborât să căuăm ceva de mâncat.      
La una dintre casele împrăştiate în jurul mănăstirii, nişte localnici ne-au oferit lapte. 
Un copil, după ce am îndulcit laptele, ferm, refuză să-i dea fratelui mai mic miere de 
albine, lingura fiind înfruptată, adică muiată în lapte. Reveniţi în curtea mănăstirii, 
printre flori şi arbuşti ornamentali înalţi, căutam intrarea. Probabil, părintele Ciprian 
(călugărul dinainte), ne aştepta dornic să mai schimbe câteva vorbe cu cineva care nu 
era din tagma lui vremelnică. Mai târziu ne-am lămurit, era călugăr ,,stilist” iar 
mănăstirea era, firesc,  ,,pe stil vechi”. 

Călugărul Ciprian avea doar 24 de ani, făcuse liceul la Ploieşti şi armata la 
Roman. Părea un om instruit fiindcă-şi argumenta afirmaţiile cu convingeri generate 
de cărţi, şi de discuţiile îndelungate pe aceleaşi teme. Mai târziu ne-a condus prin 
mănăstire, la grajduri (se pare că orientarea religioasă impunea să nu mânânce carne, 
însă comercializau, prin schimb, produse alimentare), şi apoi în chilia lui: o încăpere 
minusculă, cu un pat la capătul căruia îşi improvizase un şifonier (acolo, nu puteam 
să nu remarc, avea nişte blugi). O asociere curioasă, blugi, pulover din mohair şi 
sutană călugărească! Mobilierul era întregit de o masă simplă, o poliţă cu cărţi (învăţa 
greaca) şi o sobă cu plită. Justifică, uşor jenat, aspectul sărăcăcios al încăperii: 
,,Adevărul este că omul se poate mulţumi cu foarte puţin. Avem atâtea lucruri inutile 
în case”. Ne-a promis că ne va aduce pâine proaspătă, şi s-a ţinut de cuvânt. Noaptea, 



 24 

nu adormisem încă, a intrat în camera aceea mare şi ne căuta dezorientat. Ne-a oferit 
o sacoşă plină cu colaci şi pâine, care ne-au prins tare bine.  

Era evident: prin noi, el evada din monotonia existenţei de acolo, măcar pentru 
câteva minute.  

Contrastant cu simplitatea bănuită a existenţei lui, aflarăm că citise ,,Şocul 
viitorului, Al treilea val, Amintiri despre viitor” şi altele de acelaşi gen. Fără a fi 
întrebat, îşi justifică prezenţa la mănăstire: dăduse examen de admitere la o facultate 
tehnică, eşecul îl determină să considere că singurul mod în care-şi putea răspunde la 
nişte întrebări era viaţa monahală şi religia. Şi-a arătat dezamăgirea că statutul lor, al 
,,stiliştilor” nu erau recunoscut de patriarhia română. N-a ocolit cancanurile de care 
nici ei nu erau scutiţi. Auzise că stareţul lor era securist, şi prin asta se menţinuse în 
funcţie, după confruntări verbale făţişe cu adversari poate mai buni ca el.  

A doua zi, foarte devreme, pe la 3 sau 4 am acceptat ceea ce puteam numi un 
compromis, fiindcă Mircea vorbise cu şoferul autobuzului local să ne ducă până la 
intersecţia cu şoseaua Roman - Fălticeni, evitând întoarcerea pe drumul deja 
cunoscut. Până la staţia autobuzului erau, totuşi, câţiva kilometri. Neavând lumină la 
bicicletă (dinamul părea blocat), mergeam pe lângă Mircea, ajutându-mă de farul lui. 
Întunericul profund, pietrele şi multele gropi, anulau farmecul cerului, cu puzderia lui 
de stele luminoase. 

Până să ajungem la şosea se luminase. În dreapta,  Fălticeniul, sub un soare 
roşu intens, era scăldat în norii care-l aureolau ca într-o poveste. La Băiseşti, locul în 
care începea Bucovina, am mâncat pe terasa unui local, afară.  

Case frumoase şi câteva sonde se iviră pe drumul spre Gura Humorului, unde 
în urmă cu ceva ani fusesem într-o vacanţă cu familia, pentru două săptămâni. Am 
recunoscut parcul de lângă casa în care am fusesem cazaţi. De la un telefon public am 
comunicat acasă unde ne aflam, apoi ghidându-ne după indicatoare, am pedalat spre 
Voroneţ.  

Din copilărie, când mersesem acolo pe jos, îmi aminteam acele  case frumoase, 
care acum îmi păreau altfel. Mai fusesem la Voroneţ, însă abia acum priveam atent 
construcţia şi albastrul celebru al frescelor exterioare.   

Pe lângă mănăstire, ca întotdeauna, tot felul de tarabe şi chioşcuri. Într-unul, 
Mircea observă în spatele tejghelei un căţel, şi m-a atenţionat asupra acestei mărfi. O 
femeie ne văzu şi interveni, convinsă că era un câine adevărat ,,fiindcă se mişca!”.  
Nu puteam ocoli Humorul, la care, în ciuda sezonului, erau puţini turişti. Am urcat şi 
în turn, apoi la întoarcere, după pedalatul prin soare şi vânt, prin praf şi păduri, ne-am 
răcorit în apa rece a pârâului, ne-am ras şi probabil, am mâncat.  

Spre Solca, unde ştiam că era o salină vizitabilă, a trebuit să ne întoarcem. În 
dreptul unei borne kilometrice, am avut un incident cu un şofer de autobuz, care prin 
vocabular şi-a reprezentat cu cinste tagma (oare?). Ne-am reproşat că nu studiasem 
bine harta la plecare, fiindcă ne-a surprins apariţia indicatoarelor spre Cacica, după 
coborârea în mare viteză a unor serpentine spectaculoase. În partea de sus, după 
trecerea lui Mircea, un câine ciobănesc s-a luat după mine. Eram indignat, fiindcă 
ciobanul privea liniştit, fără să intervină. M-am oprit eu, conştient că o căzătură la 
viteza aceea, ar fi fost tragică. Numai că atunci s-a liniştit şi câinele, cred, plictisit de 
mine. De altfel, în timpul drumurilor cu bicicleta, câinii erau mereu un real pericol.  
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Cacica ne primi cu un soare teribil, însă din fericire, efectele lui erau atenuate 
de mersul pe bicicletă. Gândul răcorii din salină ne înviora. Aşteptând formarea unui 
grup mai mare, am admirat - pe bună dreptate - catedrală catolică din 1904, 
cărămizie, în stil gotic. În salină, trecând peste emoţiile coborâşului prin culoare de 
acces săpate în sare, am ajuns la un altar folosit de mineri pe vremuri. Un lac şi nişte 
încăperi dăltuite tot în sare, cu obiecte sculptate cu detalii reproduse până la cele mai 
mici amănunte, au fost lucruri inedite pentru mine, care meritau efortul aşteptării.  

Înainte de Solca, poposirăm la un local pentru prânz, unde în ciuda 
anormalităţii, (conduceam, nu?),  ne-am permis să  bem o bere de Solca, cu gustul 
într-adevăr deosebit. Pe dealul din faţă, care părea fără sfârşit (asta era perspectiva de 
pe bicicletă...) ne-a remorcat un căruţaş. Odată ajunşi în oraş, am coborât beneficiind 
de o vale mare, pe lângă un parc impresionant prin mărimea arborilor (aşa mi s-a 
părut, neândrăznind să zăbovesc cu privirea mai mult de o fracţiune de secundă în 
altă parte decît în faţă, la aprox. 50, poate 60 km pe oră). Alternanţa deal-vale ne 
obosise, abia aşteptam să mă odihnesc, numai că surpriză, hotelul era plin. Cred că 
arătam tare dezamăgiţi, fiindcă recepţionerul ne-a îndrumat spre o casă nouă, unde 
era posibil să fim primiţi, măcar pentru o noapte. Într-adevăr, proprietarii s-au arătat 
binevoitori, ne-au dat o cameră la etaj, iar bicicletele au ,,dormit’’ într-un hambar. 
Obosiţi, n-am mai plecat nicăieri în acea zi, deşi planificasem să ajungem la Arbore. 
Amabilă, gazda ne-a servit cu lapte şi ouă. Am adormit devreme în acea seară! 

A doua zi dimineaţă am ajuns la Arbore, localitate pe care voiam demult - din 
copilărie - s-o văd, stimulat de piesele de teatru ale lui Delavrancea. Şi am avut ce 
vedea, chiar lăsând deoparte biserica vestită, care în vederea ilustrată pe care-o aveam 
acasă părea mult mai mică. Sfătuţi de un localnic, ne-am abătut şi la Muzeul lui Hrib 
Toader, un ţăran colecţionar de obiecte diverse. De reţinut că vizitatorii plăteau 
pentru biletele (de mirare, fiindcă eram înainte de 1989), de intrare personalizate. 
Casa şi curtea erau un adevărat depozit, cu tot felul de obiecte. Până şi vase egiptene, 
şi amfore greceşti se găseau acolo. Cine ştie de unde procurase fragmente dintr-un 
meteorit, sol lunar, obiecte vechi, care ţineau de tehnica populară. Colecţionarul ţinea 
şi un fel de cronică naivă a satului, deja publicată la nu ştiu ce editură. Pentru a nu se 
repeta în cursul zilei, ţăranul-muzeograf avea atârnat de gât un casetofon care reda 
explicaţiile ştiute pe de rost, el arătând exponatele, doar mişcându-şi buzele, după 
cum se derula banda. Era un moş sfătos, care deşi lipsit de carte, ştia multe şi, pare-se 
suferise mult la viaţa lui.  

Pe un drum neasfaltat (pe bicicletă preferi un drum mai lung, dacă este în stare 
bună), luându-ne după spusele unor localnici am ajuns la şoseaua spre Marginea. 
Acolo am avut un moment de slăbiciune, o indispoziţie îngrijorătoare, un fel de 
durere abdominală. Localitatea Marginea despre care aflasem din cărţile de geografie 
m-a dezamăgit, fiindcă n-am văzut nimic specific olăritului, ceramicii negre, de aceea 
am pedalat mai departe. În dreapta, la câţiva kilometri rămăsese Rădăuţi-ul, iar în 
stânga se desprindea şoseaua spre Moldoviţa.  

Înainte de Putna, nişte localnici mi-au arătat zona de frontiera, graniţa cu 
U.RS.S, peste munţii joşi din depărtare.  

Greu de descris satisfacţia pe care-o simţi când, uitându-te în spate, vezi locuri 
pe lângă care abia trecusei, dar rămase în urmă - şi asta datorită propriei forţe. 
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 La mănăstire ni s-a permis să intrăm cu bicicletele în curte, fiindcă securitatea 
mijloacelor noastre de transport ne preocupase tot timpul, pe bună dreptate. Evident, 
flacăra de pe mormântul lui  lui Ştefan ardea, amintind de vremelnicia tuturor, 
indiferent de rang. Am cugetat atunci că, totuşi, amintirea dăinuie şi rămâne în 
conştiinţa semenilor. Convingerea că aşa-i, mi-a fost întărită la chilia lui Daniil 
Sihastrul, pe care n-am ocolit-o, deşi o mai văzusem. Încercam să-mi închipui traiul 
într-o bucată de stâncă scobită, mereu în frig sau soare, singur şi poate bolnav.  

Odată atinse obiectivele din zonă, înainte de a urca din nou în şea, trebuia să 
mâncăm. Am ales un local mai salubru decît altele, numai că în timp ce luam masa, 
pe neaştepate, ca la munte,  începu o ploaie cu picături imense (cel puţin aşa le 
vedeam noi, necăjiţi că ni se dădeau planurile peste cap). După masă, trebuia să ne 
hotărâm, căutăm cazare pe undeva, sau aşteptăm terminarea ploii. Din fericire ploaia 
nu părea să fie de durată. Într-adevăr, vremea schimbătoare specifică muntelui, a fost 
în favoarea noastră fiindcă repede apăru soarele.  

Urmând sfatul unui localnic, ne-am aventurat să trecem muntele cu bicicletele, 
prin pădure. A urmat o aventură de neuitat! Pe lângă austera chilie a lui Daniil, direct 
peste munte am luat-o spre Suceviţa, scurtând considerabil traseul. Un timp am 
beneficiat de drumul (era, totuşi un drum) de munte neasfaltat, acceptabil. Prin 
pădure, printre brazi înalţi, rari, şi stânci golaşe, la un punct anume, şoseaua s-a 
sfârşit, dispărând şi indicatoarele turistice - săgeţile sau copacii marcaţi. Trebuia să ne 
descurcăm cumva; am sprijinit bicicletele una de alta pe roţi, şi am plecat în direcţii 
diferite căutând indicii despre traseul nostru. Într-un târziu, undeva sus, am găsit nişte 
marcaje. ,,Sus”, pentru că trebuia urcată o pantă extrem de înclinată, chiar şi pentru 
cineva fără bagaje. Fără a te agăţa de copaci n-aveai cum urca, nici cu mâinile goale 
(adică fără biciclete). După o mică şedinţă de lucru, le-am legat cu ajutorul curelelor 
înguste din piele (folosite pentru imobilizarea bagajelor pe biciclete), şi pe rând, unul 
trăgea de sus, celălalt împingea din spate. Nu le puteam urca în poziţie verticală, pe 
roţi. Le-am târât culcate şi, cum s-a nimerit, alunecând şi murdărindu-ne, ca după 
ploaie. A urmat un urcuş infernal prin pădure pe o potecă relativă, plină de crengi 
rupte şi vreascuri ude, uneori prin noroi şi băltoace, vânând marcajele bine ascuse de 
cei care le plasaseră, ca pentru relaxarea  prin orientarea turistică. Eram obosiţi, nu 
apărea nici un indiciu care să ne arate că ne-am fi apropiat de vreo aşezare omenească 
şi, timpul trecea. Îngrijoraţi, am hotărât să mergem până la orele 19.00, apoi să ne 
întoarcem dacă nu găseam un drum sigur, riscând să ne prindă noaptea în pădure. Din 
fericire am ajuns la un drum, printre îngrădituri specifice zonei de munte, apoi printre 
case izolate. Aveam să aflăm mai târziu, erau din Suceviţa. După zguduiturile, 
gropile cu noroi şi chinul drumului de până atunci, nu ne venea să credem cât de bun 
era asfaltul, care nu era departe.  

Din păcate, la motel nu ne-am putut caza, dar am fost dirijaţi către casa unui 
pădurar, la poalele muntelui, care ne-a primit bucuros. Calm, ne-a povestit, pe când 
noi făceam feţe-feţe, că nişte urşi îi  devastaseră grădina, şi că, printre altele, el făcuse 
armata la Roman. După ce ne-am instalat, am  adormit, ca după un  drum ca acela!  

Dimineaţă, fatalitate: turna cu găleata! Era un moment de cumpănă fiindcă se 
intunecase, semn de vreme rea.  Pe ploaie, deşi aveam nişte pelerine cu glugi, ne-ar fi 
fost tare greu pe biciclete. Soluţia limită era să ajungem, prin indiferent ce mijloace la 
Rădăuţi şi de acolo cu trenul, acasă. Numai că ăsta ar fi fost un jalnic sfârşit al 
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expediţiei noastre. Pe la 9 – 10 s-a oprit ploaia, însă vremea se menţinea închisă.    
Ne-am încumetat să pornim pe şoseaua udă (reţin asta, fiindcă orice maşină care 
trecea prin dreptul nostru ne împroşca) şi încet-încet, cu ochii pândind norii, am ajuns 
la mănăstirea Moldoviţa. De reţinut ,,Mărul de aur”, (recunoaştere intrinsecă a valorii 
turistice a zonei şi a grijii maicilor de a păstra specificul), de la mănăstirea îngrijită, 
aşa cum se cuvine unei mănăstiri de maici. Mai pe biciclete, mai pe lângă ele, am 
intrat în munte. Parcurgeam una dintre vestitele Obcini ale Bucovinei. Serpentine şi 
iar serpentine obositoare, sau poate prea multe şi prea pieptiş în sus! Totuşi, starea 
vremii rămăsese principalul pericol, soarele nu voia să iasă, cerul rămânea cenuşiu. 
Mereu speram ca după următoarea curbă, apoi după următoarea, să înceapă  
coborâşul. Nici o şansă până la ,,Palmă”!.  De sus, firesc, am admirat priveliştea, 
(analizând serpentinele pe care urma să le coborâm), după care ne-am dat drumul la 
vale. Trebuie spus că pe amândoi ne îngrijorase (fără s-o recunoaştem nici unul), 
dificultatea traseului de urmat. La vale, mergeam ca din puşcă, până când panta 
începu să se domolească, în dreptul unor case.  

Spre Câmpulung Moldovenesc trebuia să trecem munţii, care se conturau 
ceţoşi, în faţă. Inspirat, Mircea a oprit un camion care ne-a transportat  o porţiune de 
drum, la deal. Pedalând de zor apoi, ne-am apropiat de oraşul în care am intrat ca 
nişte învingători (păcălisem şi distanţele şi vremea), tratându-ne la un local cu cotlete 
haiduceşti şi bere.  

Acasă stabilisem ca traseul acelei zile să fie cel mai lung, neştiind că va fi atât 
de mult de urcat. Trecând prin faţa Liceului militar, ne-am sfătuit din mers să 
pedalăm până la Broşteni (repet, aşa planificasem). Iar pădure, iar serpentine şi urcuş 
printre copaci (nu mai erau brazi ci foioase). Ne-a ajuns un camion;  surpriză, acelaşi 
care ne ajutase mai înainte! Nu mai ştiu cât ne-a transportat, însă odată coborâţi, am 
sesizat aspectul specific localităţilor miniere - munţi retezaţi, piatră goală, guri de 
mine, vagonete, praf, şi noroi. Ajunsesem (se însera) la Leşu Ursului, iar până la 
Broşteni drumul era doar prin pădure, fără posibilităţi de popas. Se impunea să ne 
odihnim şi să dormim undeva.  În urma multor insistenţe, un portar de acolo ne-a 
oferit, până la urmă, o cameră cu multe paturi şi pături, la un cămin. Altceva, după 
ziua grea, nu ne doream: aveam şi baie cu apă curentă, bicicletele aveau unde 
,,dormi” (în aceeaşi încăpere cu noi).   

Dimineaţa următoare, cât mai devreme, am fost atenţi cu portarul, înainte de 
plecare. De neuitat şi impresionantă imaginea munţilor mutaţi dintr-o parte într-alta, 
sub formă de steril. Rămăsese piatră goală, dispăruseră mii de copaci datorită (sau, 
mai bine spus, din cauza) puterii omului.  

După câţiva kilometri pe loc relativ drept prin pădure, începu iar urcuşul prin 
serpentine. A fost cred, cel mai frumos drum pe care-l parcursesem vreodată, cu 
copaci deşi de-o parte şi de cealaltă şi cu semne că vremea se îmbunătăţea. Ajunşi în 
sfârşit la punctul cel mai înalt, de unde se zăreau serpentinele (la care aveam să 
ajungem  mai repede decît credeam), ne-am odihnit la o cabană în construcţie, sau 
abandonată. 

 Era soare, frumos, se  încălzise. Cei şase-şapte kilometri la vale, i-am coborât 
neînchipuit de repede, în compensaţie cu ce parcursesem cu o zi înainte. În cele 
câteva minute a dispărut soarele şi, efectiv, am îngheţat de frig. Coboram cu viteză,  
solicitând frânele la maxim în dreptul curbelor; probabil că jos era şi mai rece, însă 
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pot spune că datorită frigului reţin această parte de drum. Nu-mi mai simţeam mâinile 
pe ghidon, dar suportam totul, mulţumit că măcar nu mai pedalez în sus. 

 La  Broşteni, ne-am abătut spre fosta ,,Şcoală de catiheţi”,  care-l avusese elev 
pe Ion Creangă, am lăsat în urmă stânca  devenită celebră, după ce acelaşi o prăvălise 
peste casa Irinucăi. Din nou apăruse soarele, se schimbase şi peisajul. Prin munte nu 
prea întâlnisem oameni, acum treceam prin sate, parcă prin locuri familiare. Deodată, 
în depărtare s-a ivit viaductul de la Poiana Largului şi, surprizător Ceahlăul în 
dreapta. Mă aşteptam să-l văd, însă apariţia lui era o bucurie. Atunci am realizat ce 
lucru minunat reuşisem datorită bicicletei!   

Din nou la drum, cu Ceahlăul mereu în dreapta noastră, pedalam spre Bicaz. 
Trebuie spus, poate din nou, că de pe bicicletă peisajele sunt vii, totul este mai 
adevărat fiindcă eşti chiar acolo, în locurile frumoase pe care din mersul maşinii 
poate nici nu le observi. Drumul era mai puţin spectaculos, din nou cu urcuşuri şi 
coborâşuri, cu care deja eram obişnuiţi. Soarele care se reflecta în lac, Ceahlăul, 
apropierea de casă, peisajele specifice muntelui, au contribuit la buna noastră 
dispoziţie.  

Cred că a fost cea mai plăcută parte a drumului.  
La Potoci plănuisem să poposim noaptea, numai că după cum s-ar fi putut 

aştepta oricine (în afară de noi), locul era înţesat de corturi şi maşini, deci nici vorbă 
să găsim camere libere la căsuţe. Nici să mâncăm, n-am reuşit acolo. Cu o bere în faţă 
îl aşteptam pe Mircea la localul campingului; el negocia cu o bătrână de la bucătărie, 
care până la urmă ne-a fript nişte carne, deşi iniţial refuzase ferm, fiindcă aştepta un 
grup organizat.  

Mai departe, pedalam spre Bicaz, cu oprire la port. Chiar în imobilul  
,,căpităniei”, erau nişte încăperi amenajate cu un confort peste aşteptările noastre.  
Ne-a tentat o cameră în ,,clădirea” plutitoare, cum mai văzusem numai la Dunăre. Din 
fericire nu deranja legănatul apei, contrar aşteptărilor.  

După ce-a aflat pe unde fusesem, marinarul recepţioner ne-a condus în 
cameră, şi ne-a parcat la loc sigur bicicletele. Regret că nu i-am fotografiat figura 
când, parcă scârbit auzind că voiam să  mai pedalăm şi pe-o hidrobicicletă, a dat din 
mână a lehamite.  

Am luat una albastră, de data asta ne amuzam  pedalând. Mircea, aşezat comod 
pe băncuţa hidrobicicletei, relaxat, cu braţele la piept, fără tricou, zicea: ,,De m-ar 
vedea directorul meu acum!” (el era doar învoit de la serviciu, numai eu eram în 
concediu).   

A fost frumoasă plimbarea pe lac. Deşi nu ştiam să înotăm, vorbeam despre 
cum am fi reacţionat dacă apărea o fisură la plutitoarele hidrobicicletei…. Reveniţi de 
pe apă, am mâncat sau am încercat să mâncăm la un local, după care ne-am culcat. 
Nu ştiu dacă am dormit mai bine ca altă dată, însă ne-am trezit odihniţi, cu poftă de 
mâncare.  

Am ajuns pe baraj şi de aici am coborât în oraş. Din piaţă am luat iaurt şi pâine 
pe săturate. Mircea propusese să luăm trenul, dar eu m-am opus pentru a nu-şi pierde 
farmecul excursia noastră. Spre Piatra Neamţ, drumul (28 de kilometri), n-a fost nici 
frumos, dar nici plictisitor. Ne-am abătut la mănăstirea Bistriţa, unde era o slujbă 
specială, transmisă prin staţii de amplificare şi afară. Intrarea în Piatra ne-a confirmat 
sentimentul întoarcerii acasă.  
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Deşi ne dorisem mult să ajungem pe două roţi la Putna, revenirea ne bucura. 
Cred că izbânda ne încânta, nu simpla întoarcere acasă.  

Aceasta a fost excursia în nordul Modovei, în care din păcate n-am luat cu 
mine şi aparatul de fotografiat care-ar fi însemnat o grijă în plus, pe care trebuia să 
mi-o asum.  
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PE TRANSFĂGĂRĂŞAN - 1985 

  
Pomeneam mereu despre dorinţa de a merge pe Transfăgărăşăn cu bicicleta. 

Ei bine, lucrul ăsta am reuşit să-l fac abia vara trecută, în august 1985! Pe scurt, 
plănuisem să merg cu George, apoi cu Mircea; până la urmă am mers cu el şi cu 
familia lui.  

Plecarea a fost duminică 8 august 1985.  Cu o zi înainte, marochinierul 
Bărbieru îmi confecţionase contra sumei de 400 lei, ,,genţile” pentru bagajele 
bicicletei. Dimineaţă trebuia să plecăm: eu, Mircea, soţia lui, băiatul Dan, fetiţa 
Raluca, (împreună cu patru biciclete) cu trenul, până dincolo de Comăneşti, la 
Valea Uzului, primul obiectiv. Odată pregătit de plecare, dezastru: când am pus 
genţile pe bicicletă (trei cutii mari din carton îmbrăcate în vinilin negru, două 
prinse pe portbagaj de-o parte şi de alta a roţii din spate, a treia fixată deasupra lor 
îmi atingea spatele), capsele care ţineau o geantă laterală au cedat. Nu puteam 
ajunge la gară în jumătate de oră (adevărul este că aş fi avut timp, dar voiam să 
merg numai cu bicicleta). I-am telefonat lui Mircea şi ne-am înţeles să ne întâlnim 
la barajul de pe Valea Uzului. 

De acasă, după ce cu ajutorul unui vecin s-a remediat defecţiunea, la drum 
spre Buhuşi prin Moldoveni! Eram încântat de perspectiva celor 900 de kilometri, 
numai că genţile fiind din carton în interior, făceau zgomot, lovindu-se de 
bicicletă. Aveam strania impresie că fiind greutatea prea mare, se lăsa cauciucul, 
janta se lovea de asfalt şi din cauza asta mergeam cu grijă, adică foarte încet. La 
Moldoveni am lăsat umbrela şi nişte pantofi, să-mi uşurez bagajul. După 
serpentinele care sunt mai jos de Hociungi, cam prin dreptul ,,sondei” de gaz 
metan, un câine s-a luat de mine, încât am sărit pe partea stângă a bicicletei ş-am 
mers un timp pe o singură pedală, fiind la vale. De fapt, câinii au fost coşmarul 
meu pe tot traseul.  

Era soare, cald şi frumos afară, ca de obicei vara. După 36 de kilometri, din 
Buhuşi ştiam că trebuie să ajung la Stulpicani, apoi la Ardeoani, înainte de 
Moineşti. Studiasem bine harta, căutând distanţele cele mai scurte, neţinând cont 
de categoria drumurilor. La Buhuşi, vreo trei oameni mi-au dat lămuriri diferite 
despre drumul cel mai scurt, în condiţiile optime pentru mine (atunci am constatat 
că nu sunt trecute pe hartă chiar toate drumurile). Până la urmă, un tip care căra pe 
bicicletă nişte vopsea, s-a oferit să mă conducă un timp, cât aveam drum comun.  

La capătul acestui traseu începe prima parte a ,,aventurii”.  
Mi-a sugerat să urc dealul care se vedea uscat, (pe un drum lutos, pieptiş, 

devenit după vreo două sute de metri o cărare mâloasă, pe alocuri şi cu glod uscat), 
după care voi ajunge ,,la ţigani”. Credeam că era o zonă numită aşa, numai că 
omul amabil, m-a lămurit că este, de fapt, un sat de ţigani, dar să nu-mi fac 
probleme, că nu-s agresivi ca cei din Roman. Auzi, să nu-mi fac probleme! M-a 
atenţionat că e posibil să se ia după mine, că-s cerşetori şi când văd ceva deosebit, 
sunt curioşi!(?).  Eu, cu bagajele mele, eram o apariţie nu tocmai obişnuită nici în 
oraş, aşa că nu-i greu de închipuit cu ce stare de spirit am intrat în ,,sat”. Satul era 
o pădure adevărată, prin care drumul brăzdat de urmele neuniforme şi adânci ale 
roţilor de căruţă, era un chin şi pe lângă bicicletă. Pe margini zăream cocioabe cu 
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garduri (mai degrabă schelete de garduri) din leaţuri strâmbe din loc în loc, întărite 
de unul-doi copaci, dar şi ăia cu frunzişul rar.  Mergeam la deal. La o adică, n-aş fi 
putut fugi nici înapoi, la vale, din cauza neregularităţilor drumului, de aceea 
salutam (cu un respect deosebit) pe oricine-mi ieşea în cale (bărbaţi bruneţi cu 
mustăţi mari, bătrâni îmbrăcaţi ca vai de ei, care stăteau aşezaţi în faţa caselor).  
M-am mai liniştit văzând că nu se întâmpla nimic, conclunzionând că, de fapt, 
,,ţiganii” erau nişte oameni săraci, probabil şi leneşi. Nu semănau cu ţiganii nici la 
îmbrăcăminte.  La ieşirea din sat, un puşti mi-a arătat pe unde să merg prin pădure, 
până la şoseaua spre Moineşti, astfel scurtând drumul. 

 Cred că se apropiau orele  trei-patru după amiaza şi nu mai terminam 
mersul prin pădurea aceea deasă, pe o potecă tare grea pentru bicicletă. Evident, de 
când mă despărţisem de binevoitorul care-mi arătase drumul la Buhuşi, mersesem 
doar pe lângă bicicletă. Obosit, prin pădure am călcat în bălţi, am cărat ca vai de 
mine bicicleta enorm de grea, cu bagajele pe ea. De vreo două trei ori m-am aşezat 
aproape epuizat, fiindcă timpul trecea, îmi era foame şi sete, şi nu ajungeam 
nicăieri. De câteva ori voiam, efectiv, să arunc bicicleta, numai să sfârşesc cazna. 
Dacă aş fi avut certitudinea că eram pe drumul bun, ar fi fost altfel, dar aşa era 
greu, fiindcă trecusem de câteva intersecţii de poteci, orientându-mă doar după 
instinct. Singur, n-aveam ochi pentru pădurea frumoasă, cu copaci bătrâni, cu 
poieniţe şi luminişuri, după care în mod obişnuit tânjesc. 

 Când, în sfârşit zării fântâna despre care ştiam că trebuia să fie la marginea 
pădurii, l-am binecuvântat în gând pe cel care o făcuse, fiindcă alături era şi o masă 
cu o băncuţă la umbră, pe care aproape m-am prăbuşit, am mâncat şi mi-am refăcut 
forţele. Ăsta era doar începutul, şi nici nu ajunsesem la munte.  

Vedeam la stânga, în vale, nişte stâlpi şi şoseaua. Atunci, după noroiul de 
care scăpasem împroşcat şi eu şi bicicleta, asfaltul îmi părea un vis. Trecând  
printr-un sat al cărui nume nu mi-l amintesc, am zărit departe, în urmă, oraşul 
Buhuşi. Pe bicicletă la vale, am ajuns în sfârşit la şoseaua Piatra Neamţ - Moineşti, 
la kilometrul 54, parcă. De aici la Moineşti, apoi spre Comăneşti am zburat, nu 
alta. Mi-a prins bine, la starea mea de atunci (era relativ târziu faţă de ora 
programată), faptul că spre Comăneşti pedalam odihnitor, la vale. Până la motelul 
barajului din Valea Uzului, câţiva kilometri de serpentine la deal (4-5, sau câţi or fi 
fost), i-am mers pe jos, pe lângă bicicletă. La 19.05 eram în faţa motelului. Pe 
terasa din spate, cu vedere spre lacul de acumulare, Mircea era aşezat la masă cu 
familia (foto 1).  

Simţeam o mare bucurie văzându-
i, şi văzându-mă acolo după mai mult de 
100 km pedalaţi. Ei îmi reţinuseră o 
cameră, bicicletele aveau să doarmă 
chiar sub geamul meu. Frumuseţea 
peisajelor specifice muntelui ne-a făcut 
să poposim acolo şi a doua zi, când tot cu 
bicicletele am făcut înconjurul lacului 

văzând locuri unice. 
În prima zi  parcursesem vreo 120 km, iar într-a doua 18.                     Foto 1 
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La motelul de la Valea Uzului am stat singur în cameră, la parter, cu două 
paturi şi baie, în condiţii bune. Acolo, din păcate, nu s-a putut mânca nimic, localul 
fiind închis.  Făcând înconjurul lacului, am ajuns la un fel de ,,coadă a lacului”, la 
un minibaraj, stavilă contra viiturilor.  Ne-am urcat pe el, lăsând bicicletele pe 
podul de deasupra. Am făcut plajă, supravegheaţi de nişte puşti cu undiţe 
improvizate, care chiar au prins câţiva peştişori. Continuând înconjurul spre 
şoseaua principală, vedeam locuri de neuitat: căpiţe de fân, garduri specifice zonei 
de munte şi mai jos lacul, ca fundal fiind pădurea. Fâneaţa era plină de flori 
sălbatice, care dau farmecul zonei de munte. În dreapta, pe o stâncă, se zărea 
motelul. Întorcându-ne pe un asfalt chinuit, am întâlnit un camion forestier care 
scăpase un trunchi imens pe şosea, chiar în faţa mea. Bine că rămăsesem destul de 
departe de Mircea, care cerceta, interesat, un vagon adaptat pentru stupărit.  

Mircea ar fi dorit să mai rămânem acolo, însă eu, intenţionând să revin acasă 
pe 23, eram oarecum grăbit. De altfel, fetiţei îi fusese rău, era problematică şi 
ajungerea pe Transfăgărăşan.  

În a treia zi, după masa de dimineaţă la Valea Uzului, am trecut munţii 
pentru prima oară, spre Sânmartin. Drumul, ştiam de pe hartă că era neasfaltat, 
aveam să aflu că era mai lung decât era indicat acolo (64 km în loc de 46 km, pe 
hartă). Eram oarecum îngrijoraţi la plecare, ştiind că nu vom mai întâlni localităţi 
pe traseu (dacă îi era rău vreunui copil, n-ar fi avut cine să intervină).  S-au 
schimbat judeţele - Bacău cu Harghita. Drumul era într-adevăr frumos, datorită 
peisajelor şi a lipsei totale a artificialului. Păcat că nu era şi îngrijit; poate că era 
puţin circulat, atacat de ploi şi de scurgerile de apă de pe munţi. 

Primul popas l-am făcut la o stână, de fapt o baracă în stânga drumului, unde 
nişte unguroaice, datorită felului de a fi a lui Mircea, ne-au dat lapte şi caş. În sens 
opus, într-un autocar, treceau actorii unui teatru naţional. Peste drum dăinuiau nişte 
cazemate din beton, rămăşiţe ale războiului, dovadă că pe acolo, odată fuseseră 
lupte grele. Iar pe biciclete, am lăsat în urmă o tabără, ai cărei copii erau, probabil 
plecaţi în drumeţie.  

Pentru prânz am poposit lângă un vagon amenajat ca atelier pentru cine ştie 
ce lucrări, la o masă grosolană cu bănci din scânduri negeluite. Ne-am spălat    
într-un fir de  apă care trecea mai jos de drum.  

Drumul era neasfaltat, locurile necunoscute, de aceea eram zoriţi să ajungem 
cât mai departe, pedalând de zor. Din urmă ne-au ajuns, cu căruţa, nişte unguri. 
Văzându-ne cinci oameni pe patru biciclete (fetiţa avea vreo trei-patru ani),  s-au 
oprit să afle de unde veneam şi încotro mergeam. Prietenoşi,  ne-au îmbiat cu  ce 
transportau - palincă. Sigur că i-am refuzat, politicos. Urma o porţiune extrem de 
dificilă (cu bălţi mari) şi drum noroios.  Şoferul unui camion care ne ajunsese din 
urmă,  s-a oferit să ne ajute. Bicicletele le-am urcat în coşul camionului, claie peste 
grămadă. Doamna împreună cu copiii au încăput în cabină, eu şi Mircea ţineam 
bicicletele (din cauza zdruncinăturilor s-au zgâriat, oglinda băiatului s-a rupt, la fel 
un scăunel,  mie mi s-au strâmbat dinamul şi farul). Drumul fiind denivelat, cu 
gropi, bălţi, n-o să uit niciodată cei câţiva kilometri făcuţi în maşină: cu o mână şi 
cu picioarele ţineam bicicletele cum puteam, cu cealaltă încercam să-mi menţin eu 
echilibrul, agăţându-mă de obloane.   
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La o intersecţie de drumuri, iar am pornit-o pe biciclete. Ieşisem din pădure, 
se lucra la nu ştiu ce în zonă, deci vedeam oameni. Rău era că ni se făcuse sete şi, 
apă -  nicăieri. Urmă o indispoziţie, provocată de oboseala şi sete băiatului (era în 
clasa a şasea), rezolvată cu puţină odihnă şi apă. La intrarea într-un sat, am profitat 
de prima fântână întâlnită, fiindcă  atunci apa rece era nepreţuită pentru noi. La 
ieşire eu fiind primul, am depăşit nişte ciobăneşti (noroc că era şi stăpânul cu ei). 
Dacă-mi amintesc bine, înainte de a ieşi din acel sat găsisem bere la litru, dar nu 
prea bună. A urmat un drum care părea că nu se mai termină din cauza soarelui 
puternic. Ca să rezistăm, următorul popas a fost la umbră, undeva, pe marginea 
drumului. Un căruţaş ne privea lung (eram trei oameni în toată firea, un băiat de 13 
ani şi o fetiţă de vreo trei-patru ani). Cred că toţi eram îngrijoraţi de posibilele 
pericole viitoare, dar la o adică, nici unul n-am fi recunoscut… 

Fără nici o legătură cu noi, pe muntele din stânga, nişte moto-cositoare îşi 
făceau treaba. Nu ştiam că va urma prima parte spectaculoasă a mersului pe 
bicicletă: coborârea unor serpentine spectaculoase, asemănătoare celor dintre Leşul 
Ursului şi Broşteni, străbătute cu un an înainte. Aici însă, drumul era neasfaltat, 
roţile bicicletelor alunecau. La o curbă era cât pe ce să cad şi de atunci am devenit 
mai prudent. La capătul serpentinelor, mereu la vale cu frâna activată, atenţionat de 
Mircea am verificat temperatura torpedoului. Am turnat apă să răcesc butucul, apa  
sfârâia ca pe o plită încinsă.  

Pedalând mereu, la Sânmartin (pe asfalt, altă viaţă!), a apărut în stânga 
drumului cantina CAP-ului. De necrezut poate, am mâncat acolo în nişte condiţii 
deosebite, aproape ca la restaurant, doar că mult mai ieftin şi sănătos. Cu moralul 
ridicat, lăudând mereu cantina în care ne şi odihnisem, am pornit-o pe drumul spre 
Tuşnad, care fiind asfaltat ne-a încântat. Ca fapt divers, trebuie spus că ne-a 
depăşit un autocar din Luxemburg.  

În Tuşnad în ciuda insistenţelor noastre, n-am găsit cazare şi ne-am 
continuat drumul până la Bixad. Ne-au primit nişte localnici tare amabili, într-o 
cameră în care am rămas şi a doua zi. De acolo am dat şi primul telefon acasă. 
Curte casei era parcă pregătită de musafiri (foto 2).  

Foto 2 
          De reţinut acolo ieşirea 
oamenilor din biserica mare, toţi în 
costume negre cu alb. În timp ce 
Mircea se odihnea cu familia (erau, 
totuşi şi doi copii), am plecat cu 
bicicleta, singur, spre Lacul Sfânta 
Ana. Următoarea zi (a cincea), 
pedalam cu toţii spre lac. Prima 
parte a drumului am pedalat pe 
drumul amenajat prin pădure, am 

făcut şi fotografii, dar ele nu reflectă, decât întregite de amintiri, realitatea. După 
motel am coborât la lac, apoi am revenit să-i aştept pe ceilalţi pe terasă. Pe drumul 
de întoarcere, un prim incident tehnic: bicicletei bătului i s-a rupt aripa din faţă. 

Îndreptându-ne voioşi spre Sfântu Gheorghe, lăsam în urmă sate, urcuşuri şi 
coborâşuri, locuri de vis, care de pe bicicletă se văd altfel. Am mâncat pe marginea 
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drumului. Din fericire, la hotel ne-a primit un apartament cu două camere iar la 
cofetărie cafe-frappe. Cineva ne-a arătat ,,Statuiansoldatului necunoscut 
Bella…(?)”, care era atât de necunoscut că avea şi nume! Noaptea, bicicletele au 
dormit la miliţie, prin bunăvoinţa ofiţerului de serviciu. 
Ziua următoare (a şasea), după un mic dejun, (mesele erau importante pentru 
rezistenţa fizică dar şi pentru moral), la un ,,Lacto-vgetarian”, am pedalat  spre 
Perşani prin Stulpicani, Bod, etc.  

Undeva, între Făgăraş  şi Sibiu, la un popas, Mircea şi familia s-au culcat. De 
menţionat că era grozav de cald, soarele ardea teribil. Ei se opriseră la umbră, eu am 
luat-o înainte, pentru a căuta cazare.  Am oprit la P.T.T.R., să sun  acasă. 
Telefonista vorbea cu o doamnă care zicea că se căsătorise lângă Roman, şi că 
Romanul este tare departe (asta apropo’ de cât mersesem noi cu bicicletele). Era 
atât de impresionată de performanţa mea încât, atât timp cât am vorbit la telefon, a 
ieşit să-mi păzească bicicleta. Revenind la şosea, derutat, am luat-o în sens invers, 
bornele kilometrice determinându-mă să-mi schimb, fără să fi pedalat prea mult, 
sensul de mers. Mă simţeam încântat pedalând prin locuri necunoscute, spre locuri 
necunoscute, fără să simt oboseala.  Undeva m-am oprit la umbră, să-i aştept pe 
ceilalţi. Într-un târziau, am hotărât să merg totuşi mai departe, să găsesc un loc în 
care să dormim. Urmă o pantă mare, cu o pădurice la marginea căreia m-am oprit. 
Nişte oameni care măturau şoseaua, m-au convins să merg mai departe, unde se 
putea bea apă. Am coborât panta pe care-o urcasem mai înainte, până la un izvor 
amenajat. Cineva îmi spuse că motelul pe care-l căutam (conform hărţii) era după 
Perşani. Ajuns acolo, am obţinut două camere şi promisiunea de a servi fripturi 
,,grupului” ce va veni. Într-un târziu (justificat, fiindcă fetiţa era pe un scăunel iar 
băiatul cu o bicicletă mai mică), sosiră şi ceilalţi. Am luat camerele în primire, iar 
după masă ne-am dus la ştrandul care era puţin mai jos de Cabana Dealu’ Perşani. 
Ne apropiam de obiectivul propus, Transfăgărăşanul. Inutil să amintesc, noaptea am 
dormit adânc noi şi… bicicletele. Dimineaţă am pornit spre  baza Făgăraşului spre 
Cârţa, Cârţişoara.  
           Eram derutat de ceaţă, aveam impresia că muntele era în dreapta, nu în 
stânga. Repet, în stânga se zărea doar albeaţa specifică depărtărilor la munte. La 
intrarea pe Transfăgărăşan, erau pancarte care-i atenţionau pe călători, anuţând 
închiderea drumului pe timp nefavorabil şi iarna. Pe când pedalam de zor,  începu să 
se contureze din ceaţă, masiv şi impresionant, muntele. Efortul susţinul la urcat ne 
obosea, dar nici unul nu recunoşteam. Am fi coborât de pe biciclete, dar fiecare 
aştepta ca celălalt să renunţe primul. Chestie de 
orgoliu! Trebuia să mâncăm, sau măcar să bem un 
suc rece. Pe hartă era trecut un han care, când l-am 
găsit, s-a dovedit a fi un bufet, spre ghinionul 
nostru, închis. În urma insistenţelor pe lângă 
personalul care era totuşi acolo, s-a găsit şi ceva de 
mâncare. Panta se mărea ş-am început urcuşul pe 
lângă biciclete (foto 3).                Foto 3                                     
Foto 3            Foto 3 

       Întrebându-ne cât mai avem până la Bâlea-Cascadă, doar aşa am mers, dar 
culmea, ne depăşeau alţi biciclişti ,,călări” pe semicursiere cu mai multe pinioane. 
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Pentru noi ar fi fost un efort prea mare şi, inutil. Mergeam, mergeam! Vedeam 
creste dezgolite, în spate şi în stânga se ghiceau aşezări omeneşti îndepărtate. Era 
frumos, dar sălbatic.   

Când, în sfârşit apăru cabana (foto 4), 
dezamăgire: nu erau locuri libere! Prin preajmă, 
cei care probabil nu încăpuseră în cabană îşi 
montaseră corturi (înseamnă că le aveau...). 
Mircea a făcut uz de talentele lui de negociator, a 
ştiut să insiste şi până la urmă am căpătat o 
cameră, suplimentată cu un pat pliant, pentru 
mine. După atâtea zile pe două roţi, după sute de 
kilometri pedalaţi, duşul şi odihna în condiţii 
neaşteptat de bune, ne-au prins bine. Având 
copiii, ceilalţi s-au odihnit iar eu am pornit-o 
spre cascadă.      Traseul, pot zice,  
mi-a părut destul de                                                                                                
Foto 4                                                Foto 4              
anevoios (nu greu,  cu oarecari dificultăţi). M-am 
agăţat de crengi, alunecam pe pietre. Îmi fusese dat să 
văd pe viu cascada pe care-o ştiam doar din poze (foto 
5). 
          O credeam mai spectaculoasă. Odată revenit, 
am avut de-a face cu nişte tipi pe  care-i deranjau 
bicicletele noastre (erau cu o maşină care aproviziona 
cabana, aşa că le-am mutat). Mâncarea acolo, a fost 
foarte bună şi… a fost!               Foto 5 

În dimineaţa următoare (a zilei a şaptea), am 
plecat spre Bâlea Lac, unde intenţionam să rămânem. 

Pe drum (partea cea mai 
spectaculoasă - foto 6)). Foto 6,     era un ARO 
accidentat şi o Dacie prăbuşită într-o prăpastie, mai jos 
de cabană. Era din nou soare, însă când m-am oprit sub 
teleferic, era un frig teribil! Au trecut pe lângă mine nişte 
nemţi cu un Trabant decapotabil şi un tip care, deşi cu 
bicicleta, prefera scurtăturile: şi-o lua în spate şi 
renunţând la buclele drumului, o lua de-a dreptul, 
părăsind drumul. N-am mâncat la Bâlea Lac (foto 7), 
fiindcă am fi avut prea mult de aşteptat, localul fiind 
suprasolicitat. La cazare nici nu ne puteam gândi acolo. 
Ştiind că ne aştepta doar coborâş, poate şi vreun local pe 
drum, am hotărât să mergem mai departe. Aveam 
senzaţia că, fiind atins oobiectivul (cascada şi lacul), cu 
toţii ne gândeam la întoarcerea acasă. Numai că mai 

aveam mult de pedalat. Prin tunel, doamna era prima, Mircea ultimul, pentru că le 
funcţionau farurile şi stopurile. Parcurgeam cea mai urâtă parte a traseului; pe 
mine, pedalatul în beznă fără să văd gropile drumului, fără să pot aprecia distanţa 
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până la pereţii tunelului pentru o minimă orientare, efectiv m-a îngrozit. M-am 
dezechilibrat, era să şi cad, îmi tremurau mâinile pe ghidon, dar n-am zis nimic, 
ştiindu-i pe copii mai în faţă.                      Foto 7 

 
Ieşirea din tunel era 

momentul fericit al zilei. Aşa 
credeam atunci, neştiind ce avea 
să urmeze.  Priveam drumul. 
Cobora abrupt, cu serpentine 
strânse, strecurate printre stânci 
cioplite, şerpuia cât vedeai cu 
ochii.  
Eram îngrijorat de starea 
tehnică a bicicletelor. Vedeam 
înainte coborâşuri abrupte, serpentinele parcă nu se terminau, şi eram conştient că 
fără frâne sigure n-aveam ce căuta pe acolo. Doamna şi copiii rămaseră în urmă, 
ezitând, pe bună dreptate, cu eforturi susţinute pentru reducerea vitezei.  Coborâşul 
a fost spectaculos dar a necesitat atenţie sporită, din cauza asta neputând admira 
peisajele stâncoase pe lângă  care treceam ca fulgerul. Foloseam frâna de mână 
(aveam o Ucraina  fără schimbător de viteze), conştient că trebuie s-o folosesc cât 
mai puţin, riscând să rămân fără ea (se puteau uza saboţii, cablul de frână se rărea). 
Mai aveam de trecut munţii de încă două ori. Regretând că nu puteam admira 
peisajul spectaculos, bine sprijinit în pedale, şedeam fixat pe şeaua din piele, în 
timp ce bicicleta mă purta cu viteza maximă acceptabilă, permisă instinctiv de 
înclinarea drumului, de curbele deosebit de periculoase, care nu se mai sfârşeau. 
Vântul îmi şuiera la urechi. Înaintea fiecărei curbe periculoase, fără voie încercam 
să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat dacă pierdeam controlul direcţiei, sau dacă - pur 
şi simplu - mă dezechilibram o fracţiune de secundă. Undeva am depăşit un ARO 
accidentat şi la mică distanţă am oprit lângă un grup. Priveau, aplecaţi peste 
parapetul de pe marginea drumului, în jos la o Dacie prăbuşită într-o prăpastie 

(foto 8). Se rostogolise, lovindu-se de stânci.  
Foto 8     Traseul pentru acea zi fiind parcurs, căutam un 
loc pentru odihnă şi dormit. Prima cabană întâlnită, 
înconjurată de corturi şi rulote, era supraaglomerată.  Sigur 
că voi întâlni altele, am continuat coborâtul. La nu mai ştiu 
ce distanţă de vârf, la o cabană forestieră (fostă turistică) 
am fost primiţi în cameră de oaspeţi. În nişte condiţii 
mulţumitoare, acolo am găsit şi ceva de mâncat.  

Dimineaţă am plecat relativ devreme. Nu 
terminasem Transfăgărăşanul, însă începusem partea cea 
mai uşoară, pantele nemaifiind abrupte. Şi peisajele, deşi 
sălbatice erau altfel, fiindcă treceam şi prin pădure. De 
reţinut pentru acel început de zi, frigul mă obligă să îmbrac 
,,maximul” de flanele. Aşteptam (oarecum...) să iasă urşii 

la şosea (fusesem avertizaţi de cabanier), numai că singurele vietăţi care ne-au 
blocat drumul au fost vacile, culcate chiar pe mijlocul drumului. Un bucureştean 
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care venea din sens opus, deschise  geamul maşinii să mă întrebe ceva. N-a ţinut 
cont de viteza maşinii, încât eu n-am auzit decât: ,,e tot înainte ?”. Singurul 
răspuns pe care l-am putut oferi a fost un ,,Da”, la fel de grăbit ca şi maşina. Ce-o 
fi vrut, nu ştiu.  Se înâmplase în dreptul primului indicator spre ,,Valea cu peşti”. 

Până s-a văzut Statuia 
energeticii (foto 9), drumul a 
fost relativ uşor, mai mult 
coborâş, cu puţine urcuşuri. 
Începuseră să apară oameni, 
tractoare şi utilaje pentru 
întreţinerea drumului.      Foto 9    
Starea de spirit ne era bună, 
fiindcă partea grea a drumului 
trecuse. Impresionant, prin 
dimensiuni, lacul  de 
acumulare! După barajul de la 
Argeş (al treilea, după cele de la 
Bicaz şi Valea Uzului), prin 

tunelul din stânga, am luat-o spre Curtea de Argeş. Coborâşul (foto 10), până la 
staţia de jos, a fost odihnitor, fără frâne ferme sau curbe periculoase. Lăsasem  în 

urmă, într-o zonă mai înaltă, Cetatea lui Vlad 
Ţepeş.  
Foto 10   Ajunşi pe loc drept, reţin că soarele 
ardea puternic poate fiindcă munţii rămăseseră în 
urmă. La o brutărie de pe drum am savurat, într-
adevăr, nişte  pâini proaspete. La vreo cinci sau 
şase kilometri de Curtea de Argeş ne-am oprit la 
un motel, să mâncăm şi să ne cazăm. N-am reuşit 
nici una nici alta. În plus, mi-a sărit lanţul - era 
primul semn de oboseală al bicicletei, care se 
comportase excelent până atunci. La Curtea de 
Argeş, hotelul primitor ne-a asigurat şi frigidere în 
camere. După ce ne-am aranjat, era firesc să 
vizităm oraşul, dar - în primul rând -mănăstirea, cu 
mormintele vestite.  

În ziua următoare, la drum spre Câmpulung 
Muscel. Dar, necazuri!  Voiam să strâng cablul 
frânei slăbite, n-am reuşit şi bicicleta mai dădea şi 
alte semne de oboseală. Uneori pedalele mergeau 
în gol, scăpau. Cei aproximativ 40 kilometri până 

la  Câmpulung Muscel mi s-a părut 100! Nu mai eram în zonă muntoasă, însă 
dealurile înalte, doar pe lângă bicicletă le puteam urca, iar văile le coboram ca din 
puşcă, fără a folosi frâna de mână, al cărei cablu se rărise în locul de prindere. În 
Domneşti, un sat cu adevărat domnesc, m-am răcorit cu un suc, iar la un ,,chioşc cu 
de toate”, de unde voiam să-mi iau ceva pentru buzele şi fruntea arse de soare, am 
găsit o borsetă, suvenir din călătorie. Mă depăşeau camioanele mari, pline ochi cu 
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cărbuni, pe lângă care eram atent, fiindcă mai cădeau bucăţi negre, periculos de 
mari. 

În Câmpulung Muscel mai fusesem în urmă cu vreo patru ani, la colegul 
Nicu. Am sunat la uşa lui, dar din păcate, lipsea din oraş. După ce-am mâncat la 
hotel (pe la ora 15.00), m-am hotărât să plec mai departe spre Braşov singur, 
fiindcă Mircea şi ai lui voiau să mai rămână. Am traversat centrul oraşului 
cunoscut, trecând şi prin faţa Întreprinderii Mecanice ARO, la care fusesem 
repartizat după terminarea facultăţii, dar  nu mi-a fost dat să ajung departe. 
Bicicleta scăpa teribil la deal şi chiar şi la depăşiri (când forţăm), pedalam în gol. 
Reântors la Câmpulung, am văzut (din fericire), bicicletele celorlalţi în faţa 
hotelului vechi. De la Recepţie am aflat unde-i găsesc, şi e de închipuit surpriza pe 
care au avut-o ei, văzându-mă.   

Împreună cu Mircea am plecat la Nicu, în curtea căruia lăsasem bicicleta. 
Neavând nici o dată probleme cu ea, n-aveam habar de mecanismele din butuc. 
Diagnosticul: bilele cilindrice erau uzate, trebuiau înlocuite. Cunoscând oraşul, cu 
bicicleta lui am ajuns la magazinul de profil. Acolo ghinion, nu aveau bile 
cilindrice! Nu-mi venea să cred şi, dezamăgit la culme,  le povesteam celor de 
acolo: ,,Am mers jumătate de ţară, am fost pe Transfăgărăşan, şi n-am cum       
mă-ntoarce la Roman, nu-i incredibil?!”. O vânzătoare care asculta atentă, mă 
salvă: ,,Staţi aşa, şi eu sunt moldoveancă, din Botoşani, de unde se pune harta-n 
cui!”. A căutat prin câteva cutii şi a găsit 
bilele.   După ce împreună cu Mircea am 
montat bicicleta (foto 11), eram nehotărât: era 
târziu, trebuia să dorm undeva şi ştiam că nu 
erau camere libere, nicăieri în oraş.  Foto 11        
Am încercat totuşi la hotelul nou, şi 
argumentând, repetam ,,Am mers jumătate de 
ţară, am fost pe Transfăgărăşan, şi acum     
n-am cum ajunge la Roman cu 
bicicleta?!”etc, etc. Până la urmă s-a găsit un 
loc într-o cameră, împreună cu încă cineva. Am răsuflat uşurat, şi din  cameră am 
încercat să fotografiez bicicleta lăsată la vedere, într-un loc luminat, chiar sub 
geam. Îmi amintesc că a şi plouat în noaptea aceea, fapt îngrijorător pentru cineva 
pe două roţi, care mai trebuia să meargă aproape patru sute de kilometri. Vecinul 
de cameră lucra în zootehnie şi sosise acolo pentru a lua nişte maşini de la ARO.  

După cum hotărâsem seara, dimineaţă am plecat pe întuneric. Eram 
îngrijorat, având de parcurs mai mult de 80 de kilometri până la Braşov; drumul îl 
bănuiam în negură, după muntele sursă de piatră (erau cariere). Plecam spre 
necunoscut, de data asta singur de tot, şi nici perspectiva întâlnirii câinilor de stână 
prin munte, nu mă încânta. Trecând printre localnicii care mergeau spre serviciu, 
după nişte intersecţii care-mi arătau c-am ieşit din oraş, am început un urcuş pe 
care l-am dovedit şi pe lângă bicicletă, spre mausoleul care amintea de luptele din 
primul război mondial. Nu pot să nu menţionez c-am trecut pe lângă un fel de casă 
unde lătrau nişte câini, după timbru, destul de mari.  

Ploaia devenise o ameninţare împotriva căreia n-aveam ce face.  



 39 

După mausoleu s-a terminat  urcuşul şi mi-am pus flaneaua groasă, fiindcă 
la vale nu mai era nevoie să dau din picioare şi m-ar fi putut lua frigul. Dintr-o 
casă stingheră a ieşit o bătrânică, (probabil stârneam interesul cu bagajului 
special), care spre bucuria mea, a pronosticat că ,,azi nu va ploua, fiindcă e frig şi 
bate vântul”. Pedalând de zor, străbăteam locuri singuratice, fără sate. Atmosfera 
era sumbră, fiindcă se întunecase din cauza norilor negri, groşi. Un şofer ,,glumeţ” 
care venea din sens opus, a vrut să mă sperie, virând brusc spre mine, spre 
amuzamentul companionilor din maşină. Având viteză foarte mare la vale, n-am 
schiţat nici o mişcare, deci pentru el fusese o manevră total inutilă. Dacă l-aş fi 
evitat, nu ştiu cum s-ar fi terminat povestea asta.  

În dreapta, mai jos de şosea, apăru un sat cu casele risipite în lungul 
drumului, care se ghicea printre copaci. Mulţumit că ploaia mă iertase, trecui pe 
lângă o şcoală, pe al cărui fronton era o cugetare despre învăţăt, înţeleaptă şi foarte 
potrivită, pe care din păcate nu mi-o mai amintesc. Primul popas l-am făcut la 
Rucăr, unde speram să găsesc un iaurt, ca-n timpul studenţiei. Deşi aspectul 
localităţii era de staţiune - cu bucureşteni în vizită pe acolo, n-am găsit de mâncare. 
Cu toate astea eram mulţumit de cât mersesem, şi-mi ziceam că nu degeaba se 
spune că cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge! După ultimele case din 
Rucăr am poposit să mănânc câţiva biscuiţi şi un dulce energizant.  

Între Rucăr şi Dâmbovicioara (dacă nu mă înşel), am trecut pe lângă casa lui 
Paul Everac, despre care ştiam, însă m-a surprins. Statuile din curtea şi grădina lui 
păreau femei ducând ulcioare cu apă, fiind în mărime naturală. În apropiere nu 
mai  erau locuinţe. Mi-a confirmat că este casa dramaturgului chiar cineva din 
curte, care cosea iarba.  

Mai încolo apăru o casă părăsită, apoi un câine ciobănesc care mă lătra 
insistent, dar fără a se mişca, fără a se apropia de mine. Bine a făcut, că era prea 
mare. Îmi doream mult să ştiu dacă mai aveam de pedalat urcând,  însă n-aveam pe 
cine întreba.  La  Dâmbovicioara  nu  m-am mai apropiat de peşteră fiindcă mă 
temeam de ploaie şi mă preocupa doar drumul, care era într-o stare jalnică şi 
cauciucurile sufereau. Satul era între doi munţi, unul de pe care coborâsem repede 
cu bicicleta, şi altul pe care l-am urcat mai greu.  

După ce-am trecut de câţiva băieţi care, probabil păzeau vacile casei, mi-a 
apărut în faţă o clădire. Ştiam de existenţa cabanei Piatra Craiului, însă s-a ivit mai 
repede decât mă aşteptam. La restaurant am motivat că sunt cu bicicleta, şi trebuie 
să mănânc. Un chelner amabil îmi spusese că are de toate, dar la bucătărie nu se 
putea găti, li se luase curentul electric. Mi-a încropit o gustare rece, mulţumitoare. 
Pe când mi-o aducea, chelnerul voia să mă încurajeze, că nu mai aveam mult de 
mers la deal şi, spre Braşov voi coborî. Aşa avea să fie. Într-un sat în care se 
schimbau judeţele - Argeşul cu Braşovul - unde apăru primul miliţian din acest 
drum, a început coborâşul. Mai rău a fost când s-a luat după mine un câine 
ciobănesc. Începusem coborâşul, aveam viteză mare. El, inamicul, era pe stânga, 
deasupra drumului. Văzându-mă, începuse să alerge înainte însoţindu-mă (din 
fericire, din locul acela nu putea, încă, să coboare pe şosea). Când a reuşit, era aşa 
de indignat, că deşi abia-şi mai trăgea sufletul, însă continua să  latre, aproape 
incontinuu. Noroc că nu i-am dat atenţie, şi noroc de vale, că mult n-a mai putut 
fugi după mine.  
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După ce am scăpat de el, la un fel de bufet am luat covrigei Liliput şi un suc. 
În glumă, l-am apostrofat pe vânzător că aveau câini răi pe acolo, la care el m-a 
consolat că dacă nu m-a pişcat, e bine. În această a doua parte a drumului treceam 
prin sate frumoase, cu (lucru care mă interesa) cofetării şi magazine. De acolo a 
început ,,să ţipe” bicicleta la vale. La Bran n-am mai oprit la castel, ştiindu-l de 
altă dată. Aşa a rămas şi Tohanul (ştiam că acolo se fabricau biciclete) în urmă. 

Eram mulţumit că măcar vremea nu mai 
părea a fi ploioasă (foto 12). În Braşov, am intrat 
hotărât să mă ghidez numai după indicatoare, fără 
să mai cer lămuriri de la nimeni. Aşa am ajuns în 
centru, la hotelul Carpaţi în braseria căruia am 
mâncat bine (adică ieftin şi suficient). Se punea 
problema cazării (pe la ora 15.00) însă pentru a-mi 
fi mai uşor a doua zi, hotărâi să merg cât mai 
departe, cât voi putea, până voi găsi un loc de 
dormit. Am luat-o spre magazinul universal de 
lângă piaţă, unde un căpitan de miliţie amabil,    
mi-a explicat pe unde s-o iau spre Bacău. La 
ieşirea din Braşov, şoseaua era lată, fără copaci pe 
margine şi fără denivelări pe distanţă mare, fapt 
apreciat de mine şi de roţile bicicletei. De la 10-12 
km zăream Braşovul rămas în urmă.  
 Foto 12      Eram mulţumit, nimeni nu poate 
înţelege satisfacţia pe care-o simţeam, după ce 
lăsasem în urmă oraşele Buhuşi, Sfântu Gheorghe, 

Transfăgărăşanul, Curtea de Argeş, Campulung Muscel şi Braşovul, toate 
traversate pe două roţi de bicicletă.  

La intersecţia cu drumul către Sfântu Gheorghe, am oprit şi m-am întins pe o 
bancă. Nu eram obosit, dar voiam să previn oboseala. Trecând prin sate cu 
denumiri duble (româneşti şi ungureşti) destul de repede,  s-a ivit perspectiva de 
ajunge la Odorheiu Secuiesc, după vreo 170 de kilometri parcurşi în aceeaşi zi.  

La intrarea în oraş, un unguraş m-a confundat şi mi-a cerut ceva în ungureşte 
(era tot pe bicicletă). Evident, n-am putut răspunde. Mi-a luat ceva timp până să 
găsesc hotelul, deşi oraşul nu era prea mare. Am lăsat bicicleta afară, în grabă mi-a 
căzut, şi-am intrat. Tipa de la Recepţie, foarte strict, mi-a zis că nu mai sunt locuri. 
Am insistat, dar degeaba. Plictisită poate, până la urmă mi-a recomandat să merg 
să mănânc ceva, şi să revin mai târziu. Văzându-l apoape, am ales restaurantul din 
parc. Acolo, o privelişte dezgustătoare: o femeie beată, în ultimul hal. Venit  s-o ia 
acasă,  bărbatu-său a  pălmuit-o, i-a scăpat capul pe ciment, ce mai, a fost un 
spectacol tare urât. Pentru ca impresia despre  oraş să fie întregită, aşteptam 
degeaba la masa localului să-mi ia cineva comanda.  Plictisit, am mers alături, la 
restaurantul de categoria I.  Nici aici nu m-a băgat nimeni în seamă, deşi eram 
singurul client. Nici apă n-aveam de unde bea.  

Revenit la hotel, indignat, i-am povestit şi recepţionerei ce păţisem, sperând 
s-o impresionez. După un timp mi-a cerut buletinul mie, şi altui tip care zicea că 
era în delegaţie pe acolo. Spre marea mea mirare, aceeaşi doamnă m-a sfătuit să 
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pun bicicleta pe hol, că pe acolo se cam fură.  Mulţumit că ziua se termina, totuşi 
bine, m-am conformat, dar am luat-o în cameră. Astfel, într-un hotel de categoria a 
II-a, după 170 de kilometri, încheiam 
penultima zi a ,,excursiei”.                Foto 13 

Dimineaţă m-am trezit foarte devreme, 
nu mai ştiu dacă m-am ras sau nu. Uşa de la 
intrare fiind încuiată, am chemat-o pe 
recepţioneră de undeva de la etaj, şi la drum! 
M-am luat după indicatoarele spre Oneşti. 
Pespectiva trecerii prin pasul Oituz mă 
îngrijora, parcă mai mult decât culoarul 
Rucăr-Bran. Trecusem pe acolo cu maşina 
împreună cu Nicu şi, poate asta era explicaţia. 
Mă încurajam singur, doar fusesem pe 
Transfăgărăşan, Oituzul n-avea cum fi mai 
dificil. Cred că, de fapt, ,,oboseala” bicicletei 
mă îngrijora. Îndepărtându-mă de oraş, am 
mâncat în dreptul unei borne kilometrice. Se 
lumina afară, dar încă era foarte devreme, şi 
vizibilitatea era redusă. Mi se făcuse sete. Căutând apă, îmi ziceam că oameni mai 
egoişti decât cei de pe acolo, nu cred să mai fie.  Nicăieri n-am văzut fântâni. Până 
la urmă, o femeie m-a îndrumat spre sediul CAP - ului, numai că am dat peste o 
căldare cu supapă care m-a udat tot. Eram obişnuit să urc pe serpentine, încît acea 
cabană ştiută de mine ,,Pasul Oituz”, a apărut neaşteptat de repede.  Acolo, fascinat 
de priveliştea sălbatică a stâncilor golaşe, îndulcită de căpiţele de fân şi ţarcurile 
din leaţuri lungi, împrăştiate, din cauza diferenţelor de altitudine, când pe culmi 
când în jos, atât de departe că abia distingeai omul pe care-l bănuiai cosind, mi-am 
odihnit ochii şi mintea (foto 13). Iar pe bicicletă, peste puţin timp începu 
coborâşul. După cum ziceam, frâna de mână era slabă, cea de picior făcea un 
zgomot ascuţit strident, mai exista pericolul de a-mi sări lanţul. Cu mare grijă în 
serpentine am ajuns în localitatea Oituz, trecând pe lângă un popas turistic. Chiar 
înainte de a intra în Oneşti, la un local, am mâncat ceva (un cârnaţ de porc), după 
care, înainte! Prin oraş mergeam mai mult fără frână, din cauza zgomotului 
îngrozitor al torpedoului, când pedalam. La vale, mai ales, era de groază. La ieşire, 
aproape de Brătila, am găsit un alt local unde am mâncat bine. Cât aşteptam 
ciorba, am telefonat acasă, am spus unde sunt şi că, probabil voi ajunge a doua zi 
la Roman (era o măsură de precauţie, starea tehnică a bicicletei mă îngrijora).  

Până la Măgura, a fost cum a fost: ţipa bicicleta, însă nu mai ţineam cont de 
asta, deşi eram conştient că frecarea uscată între două metale produce căldura, care 
poate ataca orice cauciuc. Când să cobor (din nou) serpentinele prin pădure, 
pedalele se mişcau odată cu roţile (cred că din cauza înfierbântării frânei la 
coborâşuri, vaselina se topise şi se scursese, frecările făcându-se la rece, apărând 
sunetul supărător. Cred că bilele cilindrice  se blocaseră, astfel explicându-se şi 
mişcarea simultană a pedalelor şi roţilor), încât nu mai puteam frâna de loc. Mai 
mult, încercând să stăpânesc pedalele, care se roteau fiind vale, apăruse şi pericolul 
de a fi aruncat de pe bicicletă de forţa pe care n-o puteam învinge. Chiar dacă 



 42 

eram conştient de riscul la care ma expuneam mergând aşa, n-aveam ce face. La un 
moment dat n-am mai putut stăpâni-o la vale, aşa că am coborât, şi spre Bacău am 
mers pe jos, pe lângă bicicletă.  

După atâtea sute de kilometri, după ce trecusem munţii de trei ori, mi-a fost 
dat să merg pe jos chiar aproape de casă!  

Pentru a evita orice pericol (la intersecţii, la treceri de pietoni), chiar şi-n 
Bacău pe loc drept, tot pe lângă bicicletă am mers timp vreo două ore,      
rămânâdu-mi de parcurs vreo 45 de kilometri.  

Ultimii câţiva kilometri îmi păreau interminabili, nu pentru că mi-ar fi fost 
greu, ci pentru că nu mai am aveam răbdare şi starea bicicletei era supărătoare.  

Sosirea în Roman a fost o încântare pentru mine, mai ales că primele figuri 
cunoscute erau ale unor foşti elevi de la o clasa a-XII-a, care mă priveau curioşi. 
Firesc, fiindcă eram ars de soare şi vânt pe frunte şi pe mâini, eram tras la faţă din 
cauza efortului, iar bicicleta mea ,,ţipătoare” era altfel decît una normală, cu 
bagajele pe ea.   

Munţii rămăseseră în urmă, la fel şi grijile care mă bântuiseră (fără să mai 
ştie şi altcineva), când plecasem de acasă. Câte nu s-ar fi putut întâmpla... Să mă 
accidenteze vreo maşină, să mă dezechilibrez pe serpentine, să-mi plesnească 
vreun cauciuc, să păţesc ceva pe când mergeam noaptea, să-mi dispară bicicleta, să 
mă atace vreun câine, să mă lase puterile, să... 

Dar îmi împlinisem un vis. 
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BÂRA, BOGHICEA - 2005 
 
 După întâlnirea cu George în faţa episcopiei, am luat-o spre Luţca, Sagna, 
Bâra, apoi Boghicea. Dorea o căruţă care să accentueze aspectul rustic al casei lui de 
vacanţă şi auzise că pe acolo, (la Boghicea, mai exact) putea găsi meşteri pricepuţi la 
adaptarea artizanală a clasicelor vehicule rurale. Chiar pe podul peste Siret mi-a sunat 
telefonul; mă gândeam că directorul sau altcineva n-o fi ştiind unde sunt. Întoarcerea 
la serviciu ar fi însemnat încă vreo 16 kilometri, şi ratarea plimbării pe două roţi. Am 
răsuflat uşurat, fiindcă un alt inginer voia să-mi comunice participarea la o şedinţă la 
Bacău, referitoare la întocmirea unor regulamente, care - mi-am dat seama - nu mă 
vizau. Prin transmiterea numărului de telefon al colegului implicat în chestiune, s-a 
rezolvat problema. La Bâra am ajuns destul de greu, după cum îi tot spusesem mai 
înainte lui George: după dealul din faţă va urma altul, apoi altul, şi tot aşa, pană-ţi 
iese limba de-un cot. În orice caz, cel din Bâra ne-a scos sufletul, dar parcă nu mai 
mult decât cel de la intrarea în Luţca! Totuşi, dacă trebuie s-o recunoaştem, abia 
urcuşul următor a fost un coşmar. Ieşisem din Bâra pe şosea, până la sfârşitul zonei 
asfaltate, la vale. Se vedea, în dreapta şi-n sus, şerpuit şi foarte la deal, un drum 
neasfaltat, cu pietriş, dar colbuit nevoie mare. De unde ne-am oprit, se vedea în 
stânga şi înainte un drum (cred că spre Oţeleni), în dreapta o păşune mare la vale, iar 
mai sus, tot în stânga şi nu prea departe o turmă de capre, cred (foto 1).  

                                                   
Foto 1 
Bănuiam, de fapt 
eram sigur că pe 
acolo trebuia, (fără 
îndoială) să 

ajungem… 
undeva, fiindcă nu 
se zărea nici un sat 
ci, doar drum, 
soare torid, curbe, 
trebuind să 
pedalăm la deal. 
Câteva maşini 
treceau pe lângă 
noi. Transpiraţi de 
curgea apa de pe 
noi, din cauza 

împinsului 
bicicletelor, (din cauza pietrişului nu se putea altfel), înghiţeam şi colectam tot praful 
stârnit (cu răutate parcă...) de rarele vehicule care ne depăşeau.  
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             Foto 2 
Când s-a putut, ne-am mai urcat şi 
pe biciclete; eu (foto 2) resimţeam 
pregnant lipsa unei pălării sau a 
unei şăpci pentru cap, de aceea în 
desperare de cauză, mi-am 
improvizat, folosind foliile pentru 
stat pe iarbă, un fel de coif, instabil 
şi incomod. Tot la deal, tot la deal, 
obosiţi si năduşiţi ca vai de noi, ne 
mângâiam la gândul că, măcar la 
întoarcere ne va fi foarte uşor, urma să tot coborâm. Doar că urcuşul nu se mai 
termina... Odată ajunşi în sat, cineva ne-a îndrumat spre un ,,rotar” (am înţeles că-i 
vorba despre cel care face căruţe). Numai că respectivul nu se mai ocupa cu aşa ceva, 
fiind accidentat şi bătrân, dar ne-a recomandat pe altcineva - Costică, zis Poşoarcă. 
Doar că locuia pe dealul din faţă.  
                          Foto 3  

  Cum era de bănuit, 
perspectiva urcatului din nou pe o 
pantă abruptă şi neasfaltată, nu era 
cea mai fericită, dar George (foto 3) 
m-a încercat: ,,Dacă tot am ajuns 
până aici”. Pentru că eu eram - de 
regulă - cel cu iniţiativa ieşitului cu 
bicicletele, ce aveam să mai fac...   
I-am dat dreptate şi iar pe biciclete!  
Când urcam dealurile pe ele, nici eu 
nici el, nu ziceam că-i greu, pedalam 
cât puteam şi când nu se mai putea, 
jos de pe bicicletă, că doar nu eram 
la vreun concurs… Dar nici unul n-am fi recunoscut în ruptul capului că era tare 
greu, nu doar pentru noi ci, pentru oricine. Şi soarele, parcă în ciudă ne aştepta pe noi 
să pedalăm, să radieze şi mai putenic! Uitam, la intrarea în Boghicea, obiectivul final 
al plimbării, noroc de o fântână cu cumpănă la care ne-am spălat cu apă rece. Apoi, 
ne-am odihnit la umbră, lângă un gard. De acolo începuseră investigaţiile despre 
meşterul lemnar. Aşa am aflat despre acel Poşoarcă, un tip şiret şi la casa lui. 
Bicicletele au rămas la umbră, pe malul de vizavi, aproape de localul cu bere şi 
sucuri, lângă curtea omului nostru. George a strigat, după ce-a bătut în poartă: ,,Nea 
Costică ! Nea Costică !”, până a apărut, curioasă şi intrigată de vederea a doi 
necunoscuţi, nevasta lui, o femeie scundă, durdulie. Am intrat în curte, fiindcă prispa 
casei, văruită în albastru şi destul de înaltă, fiind la umbră, parcă ne făcea cu ochiul.    
iiiiiÎndemnaţi de gazde, am adus şi bicicletele în curte. 
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     În timpul negocierilor, ca să meargă treaba mai bine am adus patru sticle de bere, 
de la barul de alături.  
Foto 4 

Omul, firesc apărându-şi interesul, era 
viclen. George voia un preţ rezonabil, 
meşterul (foto 4) (cam afumat) ceruse o sumă 
exagerată: două milioane pentru o roată, adică 
vreo zece milioane pentru căruţă întreagă. 
Replica: Nu se poate! Uite nea Costică, am 
băut o bere împreună, ajunge, noi plecăm şi 
gata! Matale faci căruţă în două zile şi vrei 

atâţia bani… Ştii, cu banii ăştia îţi poţi cumpăra o maşină. Mihai, dai maşina ta cu 
atâţia bani? Cunoscându-mi vehiculul (cel vechi, din 1971) am răspuns, pe bună 
dreptate că: nici cinci nu mi-ar da nimeni pe ea. Vezi nea Costică ?!. Meşterul 
susţinea sus şi tare că-i multă muncă, trebuie lemn de diverse esenţe, însă chiar 
nevasta încerca să-l atenţioneze că cerea prea mulţi bani. Eu, neştiind nimic despre 
cât ar putea valora o căruţă, dar fiindcă aflasem ceva de la celălat rotar, mi-am dat cu 
părerea: auzisem că un milion şi opt sute ar fi destul. Ultimul preţ al meşterului: patru 
milioane. George, hotărât zicea că mai mult de trei nu dă, fiindcă nu-i unul dintre ăia 
plini de bani. Replica m-a făcut să izbucnesc în râs: ,,Asta văd şi eu, că doar aţi venit 
cu bicicletele !” - zice hoţomanul. Să ştii că amândoi avem maşini, mersul pe 
bicicletă este o plăcere pentru noi, a răspuns George. Nu ştiu cât a fost de convins 
Poşoarcă de ăsta, dar nu mai conta. S-au mai târguit, la un moment dat era cât pe ce 
să plecăm, dar ne-am reaşezat la masă de câteva ori, pentru că nu se lăsa nici unul, 
nici celălalt. Dacă tot eram şi eu pe acolo, mi-am dat cu părerea: ,,Ca să nu fie nici pe 
a unuia, nici pe a celuilalt, opriţi-vă la  trei milioane şi cinci sute”. Până la urmă aşa 
a rămas, în preţ fiind inclus şi transportul. Trebuie să menţionez contribuţia mea: 
auzindu-l pe George că vrea să vină cu maşina lui, intervenisem, pe bună dreptate: 
,,Cum să vii cu maşina ta prin bolovanii ăştia, pe drumul ăsta ?!”. Au bătut palma, au 
scris suma şi condiţiile pe-o hârtie, au făcut schimb de numere telefon şi gata, a rămas 
ca-n două săptămâni căruţa să fie gata.  La întoarcere, drumul a fost uşor, mergeam 
mereu la vale. 
   Foto 5                                                                 Foto 6 

 
  Astfel am putut observa un Centru Social la Bâra (foto 5) şi peisaje de care 
iarna avea să-mi fie dor (foto 6). Odată ajuns acasă am constatat uitându-mă în 
oglindă, că faţa mea era nici roşie, nici maro, avea o culoare nedefinită, din cauza 
soarelui puternic.  Trebuie spus că nici după trei ani, tranzacţia nu s-a mai făcut. 
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LA  BRAD - 2004 
Duminică dimneaţă, văzând cerul senin, l-am sunat pe George, cu intenţia de  

a-l întreba despre planurile lui din acea zi. Avea de făcut nişte cumpărături din 
piaţă, la orele 9 ne putem vedea. Zis şi făcut, la ora stabilită eram la podul de peste 
Moldova. Pentru a evita, (fiind cu două biciclete), drumurile aglomerate, am 
hotărât s-o luăm spre Ion Creangă. Prin Cotu Vameş am ajuns la podul de peste 
Siret, remarcând oamenii mereu fără noroc pierzători de timp în van - cum îi 
consider eu pe pescari, savurând priveliştea limpede spre munţii de departe. Prin  
Ion Creangă, la intersecţia cu drumul spre Icuşeşti (foto 1, 2) , ne-am înţeles din 
priviri să pedalăm într-acolo.  

             Foto 1 

 
     Foto 2 
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N-am apucat să spun că trebuia să revin acasă în jurul orelor 12.00, fiindcă 
stabilisem în familie să mergem cu maşina la Moldoveni. Drumul era pe lângă o 
pădure, cu Siretul în dreapta. Mai la deal, mai la vale, am trecut de Recea şi 
pedalând de zor, ne-am trezit la Icuşeşti. Fiind în doi, pe un drum pe care  arareori 
trecea câte o maşină, mergeam unul lângă altul, vorbind. Şi ni s-a făcut sete. Cu 
ochii după un local în care să bem ceva, am trecut de centrul satului, ajungând la 
un loc în care, ne-am amintit,  poposisem şi anul trecut. La deal, am  coborât de pe  

     Foto 3 
biciclete, (nu c-am fi obosit...), ca să filmez şi să vorbim (foto 3).  Eu aş fi vrut să ne 
întoarcem, fiindcă trecuse de 11.00 şi  George, ca niciodată, voia să mai mergem.  
Justifica: nu se ştie dacă şi când vom mai ajunge acolo. Undeva, în faţă trebuia să fie 
un pod peste Siret, după care ajungeam la E 85, şoseaua Bacău - Roman. Căutând 
podul, întrebând pe unii şi pe alţii, am urcat nişte serpentine neasfalate, am trecut prin 
câteva sate, pe drumuri mereu neasfaltate.  
        Foto 4 

La Dămieneşti, unde ni se 
spusese că vom ajunge la şosea, 
mare surpriză: localnicii ziceau 
că nici vorbă de pod acolo, şi că 
dacă voiam să ajungem la 
şosea, trebuie să mergem la 
Brad (foto 4), localitate care-i 
dăruise numele lui Ion Ionescu 
de la Brad, primul inginer 
agronom român, năcut acolo 
(de fapt, la Roman se născuse, 
într-o casă aflată lângă Biserica 
Sf. Nicolae); însă acolo era 
înmormântat. Nu mai aveam 



 48 

nicio şansă de a ajunge acasă, nu la ora promisă, cu siguranţă aveam să întârzii cel 
puţin două ore, aşa încât am zis că măcar să transform ghinionul întârzierii în şansa 
de a vedea localitatea în care funcţionase o fermă-şcoală condusă de cel  care fusese 
atât de apropiat de locurile acelea, la care venea (în copilărie) la bunicii de pe mamă. 
Fiind romaşcan, despre Ion Ionescu de la Brad, (cu numele adevărat Ion Isăcescu), 
ştiam că fusese membru de onoare al Academiei Române, agronom, economist, 
savant şi scriitor, implicat în acţiunile revoluţionare din 1848. Fusese exilat în Turcia 
pentru 8 ani; la întoarcerea în ţară, Al.I. Cuza l-a numit inspector general al 
agriculturii pentru toată ţara, poate şi pentru că studiase  şi-n Franţa dar şi la 
Academia Mihăileană din Iaşi. Trebuie spus că şoseau, deasupra Siretului era mutată, 
pământul surpându-se mereu. De pe marginea unui mal înalt am filmat Siretul, apoi 
împreună cu George am ajuns spre locul unde trebuia să fie podul. Numai că în faţă 
vedeam Siretul pe o distanţă destul de mare, şi podul nicăieri! Am întrebat un om,  
mi-a spus că podul era în faţă, dar nu ştie dacă este cine să ne treacă. Era vorba de un 
pod plutitor. Ne-am uitat unul la altul, eu şi George, apoi timid am întrebat cum s-ar 
putea ajunge la şosea. Mi s-a răspuns că doar prin Bacău (Bacăul este la 40 de 
kilometri de Roman, de acolo ar mai fi fost încă vreo 15; după trecerea peste Siret la 
Bacău, ar fi trebuit să pedalăm încă vreo 40 până acasă). Văzând reacţia mea, omul  
s-a oferit să ne treacă el peste Siret. Numai că, iar surpriză neplăcută! Fiind duminică, 
podarul era liber, iar podul plutitor se legăna prins de celălalt mal. Omul a strigat unui 
pescar  de dincolo, care a ajutat cât s-a priceput: l-a dezlegat, însă s-a oprit după 
aproximativ o treime din lăţimea apei. Eu şi George, încurcaţi, nu ştiam ce vom face, 
fiind flămânzi şi fiindcă deja era târziu. Dimineaţă,  eu băusem un ceai şi mâncasem 
nişte gem de prune făcut de mama, iar Gerge ca de obicei, nu luase nimic în gură. 
Norocul nostru că un băiat din partea cealaltă văzuse scena; şi-a scos tricoul, a plonjat 
în apă ajungând la podul mobil. Ne-a ajutat să urcăm bicicletele pe,,pod”,   
lămurindu-ne că era proprietatea celor de la  ,,Ape”, care îl foloseau pentru 
măsurători, dar îl lăsau şi sătenilor. Am vrut să filmez, dar George mi-a sugerat să  
nu-mi arăt aparatul, pentru a nu crea impresia că suntem prea avuţi, expunându-ne 
unui posibil şantaj: se gândea că puteam fi părăsiţi în mijlocul apei dacă nu dădeam o 
anumită sumă, sau aparatul.  Odată ajunşi dincolo, bucuroşi ne-am încălţat, ne-am 
tras sufletele un timp şi iar am pornit. Mai aveam de mers încă vreo 30 de kilometri, 
dintre care 8 pe poteci sau drum neasfaltat. Lângă o stână cu capre era o fântână cu 
cumpănă, la care ne-am spălat şi ne-am răcorit cât de cât. Prin lanuri de porumb, 
încurcându-ne în mărăcini şi împiedicându-ne în buruienile crescute în voie, până la 
urmă am ajuns la şosea, în dreptul casei de cultură de la Filipeşti, care poartă numele 
lui Radu Beligan. La primul local  mai spălăţel am poposit sub o umbrelă (foto 5) şi 
am băut câte o bere. Rece şi tare bună, la cât transpirasem.  
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Foto 5     Curios, după 5-6 ore de efort pe bicicletă, nu-
mi era foame. Pedalam numai pe asfalt, dar înfruntând vântul care ne bătea din faţă. 
De altfel, nu ştiu cum se face, dar întotdeauna pare că vântul bate mereu din faţă, fie 
că pleci, fie că te întorci...  La Oniceni cred, am mai luat o coca cola şi încă o sticlă 
de 1,5 litri cu apă minerală, pe care am împărţit-o în două.  Am sunat acasă, să anunţ 
pe unde ajunsesem.  Încet-încet, am reânceput să pedalăm. La Roman am ajuns 
la ora 5 (17.00),  şi simţindu-mă cu musca pe căciulă din cauza întârzierii, primul 
lucru pe care l-am spus, a fost că plec să iau maşina de la garaj, să mergem la 
Moldoveni.  Fetele mele se răzgândiseră... 
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SĂBĂOANI,   MIRCEŞTI - 2004 
 

                              Foto 1                         
   
Destinaţia, necunoscută. 
 
   Pentru a-mi îndeplini o dorinţa 
mai veche, bicicleta (foto 1) a luat-
o spre Săbăoani, prin spatele 
Petrotubului, trecând prin Cordun 
şi Simioneşti. Drumul mi-a părut 
de data asta, şi mai scurt şi mai 
puţin obositor, bucurându-mă de 
frumuseţea trecătoare, asemeni 

vieţii noastre, a florilor de câmp (foto 2, 3). La Săbăoani, după o bine meritată 
coca-cola (foto 4), am constatat fără mirare aglomeraţia la bazar, unde nimicurile 
sunt la mare preţ, cel puţin pentru distribuitori. Evident, nu m-a interesat nimic, 
fiindcă predominau mărfurile alimentare. Dealtfel, bazarul întinzându-se pe o 
stradă lungă, parcursă pe lângă bicicletă, am renunţat să ajung până la capăt. 

Foto 2 
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Foto 3 

 
 
 

Foto 4   
Foto 4 
 Mai trecusem pe acolo, dar cu mulţi ani 
în urmă, destul de mulţi încît să nu mă 
mai pot orienta prin  mulţimea drumurilor, 
mai degrabă neasfaltate. ,,Mulţime” 
fiindcă ajunsesem într-o comună care 
devansa, la numărul de locuitori, oraşele 
Roznov sau Bicaz. Fără indicatoare 
rutiere, am luat-o pe un drumul neasfaltat, 
cu gropi, dar noroc de un alt biciclist care 

m-a dirijat spre drumul asfaltat către Mirceşti (foto 5). 
De-a lungul celor şase kilometri până la Mirceşti, fiind frumos afară, am reuşit 

să fotografiez si să filmez pe acolo, lucru pe care mi-l dorisem dintotdeauna.  
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Foto 5 

 
Ceahlăul apărut în depărtare, întunecat şi neclar din cauza distanţei, s-a dovedit 

a nu fi fotogenic. Mă bucura ca întotdeauna faptul că puteam merge cu bicicleta, că 
puteam vedea astfel peisaje mereu noi; gândeam că fără  bicicletă n-aş mai fi fost 
eu. Trăiam bucuria clipei, mulţumit că făceam şi sport în acelaşi timp. Greu de 
explicat bucuria, satisfacţie generată de mersul cu bicicleta. Cred că-i legătura cu 
copilăria, cu plăcerea mea de frumos şi de natură, de tot ce însemnă viu. Aşa cred 
eu (foto 6)...   

     Foto 6 
Pedalând de zor, fără a mă 

simţi obosit, am ajuns la 
Mirceşti. Spre casa lui 
Alecsandri zburam pe lângă 
biserica catolică, pe lângă 
dispensar, panicându-mă (din 
cauza vitezei atinse la vale - 
cred că vreo 50 km. / oră), dacă 
eram obligat să depăşesc vreo 
căruţă pe drumul relativ îngust.   
Numai că acolo, chiar în faţa  
intrării în curtea casei 

memoriale, când să cobor de pe bicicletă, tragedie: mi s-au agăţat pantalonii de şea 
şi s-au descusut între picioare. Destul de mult...  Speriat,  analizam dezastrul. Chiar 
cu mare grijă, şi când mergeam se vedea ruptura! Să mai şi urc pe bicicletă, nici 
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vorbă. Primul gând: imposibil să mai ajung la Miclăuşeni. Supravegheat cu atenţie 
de un câine (foto 7), am îndrăznit să intru în curte, cu bicicleta plasată strategic, cu 
rol de scut împotriva lui şi a privirii posibilor vizitatori.  

Foto 7 
 

Panicat, m-am aşezat pe-o bancă, căutând 
disperat variante. Salvarea a fost muzeografa care, 
alerată de lătratul insistent, a ieşit să-l liniştească. 
Am rugat-o să se apropie şi să nu râdă auzindu-mi 
păţania. Îi sunt recunoscător şi acum fiindcă a adus 
un ac şi aţă, datorită cărora  mi-am putut continua 
drumul. Nu înainte de a fotografia din uşa capelei, 
mormântul poetului (foto 8).  
Foto 8 

Pe drumul care duce la şoseaua Roman - Iaşi 
(foto 9), ajuns  la podul peste Siret  m-am oprit  
pentru fotografii şi film (foto 10). Bicicleta o 
plasasem între mine şi şosea, ca un paravan 
împotriva privirilor şoferilor, deşi bănuiesc, nimeni 

n-avea grija mea. După vreo 5 - 6 kilometri, popas pentru încă o coca-cola la fostul 
han ,,Doi lei”, aşezat pe un scaun, sub umbrelă. În faţa era  o privelişe frumoasă: 
şoseau, câmpurile care înconjurau locul şi, departe, în dreapta şi-n faţă, drumul 
spre Roman, mai jos de castelul de apă, la schimbarea judeţelor.  
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             Foto 9         

Îmi amintesc, în copilărie (cred că aveam 
vreo 7 - 8 ani) când vecinul de la etajul 3, care 
mă simpatiza - este adevărat - urca în maşina 
parcată în faţa blocului nostru, făceam ce 
făceam şi mă postam, aşa, ca din întâmplare, 
lângă Renault-ul Gordini (despre care ştiam 
că-l câştigase cu un carnet C.E.C de 5.000 lei). 
Dealtfel, oricum m-ar fi luat în scurtele 
plimbări, mai ales după ce avusese la rându-i 
un băieţel, devenit un fel de mascotă a mea. 

Odată mă dusese la Mirceşti. Reţin de atunci imaginea Ceahlăului, care se vedea 
foarte clar şi neaşteptat de mare. Cred că era toamnă, când atmosfera limpede 
sporeşte vizibilitatea. Şi chiar pe acolo, prin faţa Hanului trecusem prin apă, fiindcă  
Siretul inundase şoseaua.  

Foto 10 
Timpul dedicat pauzei de odihnă sfârşindu-se, am urcat pe 

bicicletă pentru a ajunge acasă. Am descălecat la urcuşul 
mare, cu care începe judeţul Neamţ. Dacă aş fi avut altă 
bicicletă, altfel ar fi fost... De la sensul giratoriu spre Suceava 
şi Roman, deşi mergeam la vale, în dreptul Petrom-ului, 
începusem să simt o oarecare oboseală.  

De fapt era vorba de puţină foame... Parcursesem mai 
mult de 50 km. (Roman - Săbăoani = 14 km; Săbăoani - 
Mirceşti = 7 km; Mirceşti şosea = 8 km, pod Şcheia - Roman 
= 22 km., cu aproximaţie).  
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LA MOLDOVENI - 2005 
 

Duminică, ştiind că partenerul meu de bicicletă nu era în localitate, am luat-o, 
într-o doară spre satul bunicilor. Constatam cu mulţumire în suflet (împlinisem deja 
47 de ani), că mergeam în acelaşi ritm ca în studenţie. De fapt perioada aceea îmi este 
prezentă în minte, de parcă-ar fi fost ieri. Pedalând îmi aminteam că acolo, la 
Moldoveni unde-mi petreceam vacanţele, mă bucuram când soseau cu maşina  cei din 
oraş. Un unchi, înainte de a avea  maşina, venea până acolo deseori cu bicicleta, pe 
când avea vârsta mea de acum (sau, poate apropiată de ea). Spunea că mai cobora din 
şea la deal. după câţiva ani, în care bicicleta fusese uitată, mă întrebam dacă voi face 
la fel… N-a fost cazul. Am constatat însă altceva. Am realizat, prin dreptul fântânii, 
că unchiul meu nu mai era de vreo şapte ani, eu nu mai eram copil, ba chiar am, la 
rându-mi, o fetiţă… În dreptul intersecţiei cu drumul spre Buhuşi (foto 1), am primit 
pe neaşteptate un mesaj de la George: Ce faci ?. Sperând că revenise în Roman,  l-am 
sunat.   

                  Foto 1 
Evident, ajunsese acasă şi voia să iasă cu 

bicicleta. Cu el, uneori mai vorbeam despre 
binefacerile pedalatului în aer liber, conştienţi 
de avantajul faţă de elevii noştri care, cu 
siguranţă, nefiind antrenaţi, în cazul unei 
întreceri nu cred să reziste mai mult ca noi pe 
două roţi. Spuneam asta doar când eram între 
patru ochi... Auzind că deja ajunsesem la vreo 
zece kilometri de Roman, m-a asigurat că-n 

jumătate de oră ne vom vedea. L-am aşteptat pe banca (foto 2) unei case (întotdeauna 
i-am apreciat pe cei care-şi fac fântâni acoperite lângă poartă, cu bănci la umbră în 
apropiere).  

Foto 2 
După vreo 40 de minute a apărut şi el, 

pedalând de zor. Bucurându-ne de vremea 
bună, am pedalat până la gospodăria care 
fusese a bunicilor. Mătuşa de acolo, de la 
înălţimea celor 86 de ani ne-a invitat să mai 
sosim şi cu soţiile şi cu fetele noastre. Nu 
puteam refuza plăcintele şi porumbul fiert, sau 
perele mai bune ca oriunde. Poate nepotrivit cu 
locul în care aflam şi la mijloacele de transport 

cu care ajunsesem acolo, am terminat berea pe care o cumpărasem de la un magazinul 
din vale. Spre  Roman ne-am abătut pe la Fântâna Petrii, un loc cu izvoare multe, în 
care-şi avuseseră curţile înaintaşii mamei mele, răzeşi care ajunseseră în timp 
dregători, oameni cu un cuvânt greu în comunitate. Şi pare-se, nu doar acolo. 
Dealtfel, pârâul care-şi regăseşte numele în cel al mamei mele,  contribuie la 
formarea unui iaz (foto 3), amenajat şi îngrijit de nişte săteni (foto 4) care s-au 
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apropiat de noi când ne aşezam la umbră. Erau proprietarii iazului şi a unei părţi din 
livadă.  

             Foto 3 

 
 

Foto 4 Ascultându-i, mi-am amintit 
poveştile din copilărie despre paznicii 
livezii, înarmaţi cu puşti cu sare, de care 
ne păzeam cu mare spaimă, când luam 
mere sau prune din livada C.A.P.- ului, 
împreună cu verişoara mea sau influenţat 
de prietenul Ionel. Puţini condamnau 
faptul ăsta, fiindcă C.A.P. -ul acaparase 
averile tuturor.  Unui paznic i se spunea 
,,Gât Foc”, fiindcă rezista la băutură. Cel 
mai bătrân dintre proprietarii cu care 
stătem pe malul iazului (foto 5) vizavi de 

,,ţuicărie” (foto 6), era chiar acel paznic rău, dar eficient la vremea lui. Din discuţiile 
cu ei, George a tras concluzia că cei din Moldoveni sunt oameni cam răi. Am încercat 
să-i explicat faptul că trăgându-se din răzeşi adevăraţi, erau mândri de originea lor şi 
de aici şi caracterul lor deosebit. După vreo două ceasuri petrecute în compania  
tătălui şi a fiului de 41 de ani, am luat-o spre Roman pe lângă biserica veche a părţii 
din vale. După un popas la intersecţia şoselei E85 cu drumul spre Buhuşi, apoi înainte 
de a ajunge la Roman, pe lângă un lan de porumb (foto 7), ne-a depăşit cu maşina 
fratele meu care pleca spre Iaşi.   
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                Foto 5 

 
      Foto 6 
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             Foto 7 
 

George voia să ştie ce fac a doua zi, luni. Nemailucrând în învăţământ, 
răspunsul a avut o singură variantă: mă voi duce la serviciu. 
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LA RĂZBOIENII LUI ŞTEFAN - 2010 
 
  În ultima zi de concediu (08.08.2010), ignorând cerul neprietenos, la orele 7,35 
am pornit-o la drum (adică la pedalat). 
    Prima imagine impresionantă (foto 1) 
a fost a crucii ridicate pe locul în care 
acum vreo doi ani, am fost martorul 
fără  voie al unei tragedii; cine-l 
cunoştea pe C-tin Călimac, şi mai ştie 
despre   de accidentul în care a fost 
implicat, bănuieşte despre ce vorbesc.     
Foto 1                                        Foto 1 
    Nu insist asupra faptului că n-am 
coborât de pe bicicletă, fie vale fie deal, 
(dar amintesc faptul că n-am făcut-o), 
prima oprire fiind la izvorul din 
Dulceşti, unde mi-am făcut plinul 
bidonului bicicletei. Am trecut lejer de 
Condor (foto 2), ajungând (niţel 
panicat) la Girov (foto 3), unde m-am 
întărit cu o îngheţată şi o coca-cola. Trebuie spus că acolo mi-am depăşit recordul 
de viteză atinsă cu bicicleta actuală: 55,5 km/h. 

           Foto 2 
                                          Foto 3 
 Ziceam 

că eram 
niţel 

panicat; 
păi nici 
nu aveam 
cum să nu 
fiu auzind 

tunete, 
privind 
deseori 

spre cerul 
care n-arăta bine.... Mă gândeam la pelerina de ploaie 

şi la umbrela din geanta pliantă nelipsită la deplăsarile pe două roţi, şi încet-încet 
(la propriu, că pedalam la deal), am ajuns în comuna Ştefan cel Mare. Am telefonat 
la Roman: începuse să picure. Eu eram norocos, se învârtiseră norii desupra mea, 
se burzuluiseră sonor, dar m-au iertat.  
    Încă neştiind că vremea se va îndrepta, priveam îngrijorat cerul. Trebuia să-mi 
dozez efortul, dar grija de ploaia iminentă mă grăbea involuntar, chiar la deal.  
Mare bucurie: mi se arăta în faţă (la vale de data asta) un drum bun, mărginit de 
copaci, apoi după o curbă la deal, pe neaşteptate apăru indicatorul de localitate - 
Războieni (foto 4). 
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                          Foto 4  

 
 
 

Între timp norii dispăruseră, schimbându-mi în bine starea de spirit ş-am 
hotărât să merg totuşi spre mănăstire (foto 5 şi 6). Locul de reculegere şi linişte, 

dăinuie din  vremea lui Ştefan cel Mare.  
 
Foto 5  
 

 
     Foto 6 
 

Nu pot să nu amintesc un moment de 
dezamăgire, chiar pe platoul din faţa 
mănăstirii. Voiam să intru în curte, când 
s-a apropiat un tânăr ,,spălăţel”; credeam 
că-l interesau aparatele mele de 
fotografiat, respectiv filmat. Nu. Mi-a 

cerut ,,cinci bani, sau mai bine cinci lei”. Era în blugi, cu părul îngrijit. Întreb 
pentru ce. ,,Să iau un suc”.  Eram marcat de importanţa locurilor în care ştiam că 
luptase şi clădise o mănăstire Ştefan cel Mare, de aceea, luat prin surprindere 
(numai la asta nu mă aşteptasem),  nu ştiam cum să reacţionez. I-am dat un leu şi, 
numai că nu mi-a pupat mâna...;  mi-a mulţumit, chipul îi devenise luminos.  
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La întoarcerea spre şosea, ieşind din Războieni lăsam în urmă privelişti 
minunate (foto 7), nişte case în curţile cărora trebăluiau gospodarii. Îmi ziceam 
,,poate sunt urmaşii celor care-l slujiseră pe domnitor în lupte, sau care-şi 
pierduseră vieţile în bătălii”. Plecând de la mănăstire, observ că cineva îmi făcea 
din mână. Era băiatul de mai înainte, bea o bere pe o bancă.  

O fi fost şi el urmaşul vreunui viteaz??? 
     
        Foto 7 

 
 
     Foto 8 

 
 
N-am putut ocoli monumentul (foto 9), ridicat în amintirea luptelor, de acolo, 

ale lui Ştefan cel Mare (foto 10), care fusese acoperit cu flori şi coroane de flori. 
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Foto 9 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Foto 10 
 
 
 
 
 
 

Din cei 97 de kilometri parcurşi, doar 27 (de la Girov 
la Hanul Ancuţei), nu-i mai făcusem cu bicicleta. Rezultă că 
anul ăsta (cât am mers cu bicicleta, de la sfârşitul lunii mai 
până acum), s-au adunat 988, aproape 1.000. Spun asta  nu 
ca să mă laud ci, doar ca să amintesc... 
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VĂLENI - 2010 

 
Văleni, localitate cu nume, după mine muzical, îmi stârnise interesul 

dintotdeauna. Fusesem acolo cu bicicleta în anii liceului, probabil. Atunci mă 
interesa, în primul rând, să adaug kilometri deşi îmi amintesc de Rezervaţia 
dendrologică, şi de apariţia spectaculoasă spre finalul traseului, a Moldovei (foto 1), 
văzută de undeva de sus.    

                           Foto 1 

 
 
În urmă cu vreo 30 de ani, (oricât am socotit, tot atât de mulţi îmi ies...), 

pedalasem spre Văleni prin Dulceşti, (puţini ştiu că acolo se întruniseră, la reşedinţa 
boierului satului, unioniştii Alecsandri, Cuza ş.a., în preajma Unirii din 1859). Am 
aflat asta mai târziu, descoperind o nouă posibilă destinaţie de atins pe două roţi, de 
aceea nu insist, acum fiind doar în trecere. 

 În ziua de 5 august soarele dimineţii mă îmboldea spre Războieni, localitate cu 
rezonanţe istorice, amintind de bătăliile lui Ştefan cel Mare. Pedalând de zor, pot zice 
c-am sfidat celebrul deal de la Feleşti, urcându-l doar pe bicicletă. Gâfâind la deal, cu 
pinioanele cele mai mari cuplate, n-aveam gânduri prea bune pentru şoferii care, 
menţinându-şi forţele pentru înjurăturile specifice traficului nostru, mă depăşeau 
incredibil de aproape. La cei 7-8 kilometri pe care-i prindea bicicleta la deal, nici o 
şansă să depăşesc limita impusă - 30. Roşiori este localitate de tristă amintire, fiindcă 
acolo primisem o amendă din cauza unui radar mobil. Eram cu maşina şi accelerasem 
apropiindu-se plăcuţa de ieşire din localitate, neştiind că din sens opus venea maşina 
cu girofar... De atunci, dacă limitarea este la 30 km./h, merg cu 30, dacă-i la 10, merg 
cu 10; doar  bicicleta, la vale, cred că n-a ţinut cont de hotărârea mea. Bine că nu 
există  radare şi pentru ea. 

După vreo 16 kilometri, Motelului Condor era nu doar un loc de popas ci şi 
unul de meditaţie.  De unde şi până unde Condor? După cum ştiam, condorul trăieşte 
prin America de Sud; cine ştie ce legături vor fi făcut proprietarii cu legendara pasăre. 
Meditaţie şi pentru că vântul sufla vrăjmăşeşte dinspre Piatra Neamţ, direcţia spre 
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Războieni. Abia după încă vreo 20 de kilometri puteam întoarce parţial spatele 
vântului, determinându-l să-mi  ajute bicicleta. Chiar lângă Condor era un indicator: 
Văleni 10 km. Uite aşa, vântul a schimbat, poate în bine, traseul acelei zile. Calculam 
în gând: ,, 10 kilmetri = vreo oră”.  

Numai că nu ţinusem cont de stratul gros de pietriş (frână eficientă pentru 
roţile bicicletei, şi năduf pentru mine) abia pus pe drum, nici de faptul că trebuia mers 
mai mult la deal.  

Mai întrebând când am avut pe cine, anticipând sensul sau direcţia dacă eram 
singur, după vreo trei sferturi de oră, priveam Condorul de sus (foto2). Peisajul era 
superb: în spate, sub orizontul albastru, o coastă împădurită, la baza căreia se 
întrezărea un ochi de apă, grupul de copaci care îmbogăţeau imaginea motelului, şi  
mai încoace, un crâmpei galben de cereale paralel cu  dunga drumului pietruit 
(imaginea este mărită cu zoo-mul aparatului).  

                                                 Foto 2 

   
Mereu pe pietriş, lăsam în urmă sate, peisaje colorate parcă de un maestru al 

penelului (foto 3), maestru dedicat vieţii satului (prin aranjarea geometrică a 
banalelor, pentru unii, plante agricole).  

Foto 3 
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               Foto 4                                        Crezusem că-ntr-o oră voi ajunge, dar 
trecuseră vreo două şi mai aveam de 
pedalat. Chiar la intrarea în Moreni, unul 
dintre satele comunei Văleni, mă depăşise 
o maşină cu însemnele Consiliului  
Judeţean. Ei ce-or fi zicând de drumul ăsta, 
(foto 4)  care-ţi zguduie şi creierii,         
mă-ntrebam. De fapt, din maşină 
neregularităţile drumului, cât de rele or fi 
fiind, sunt mai puţin simţite. Trecusem şi 
printr-o pădure deasă, în care, chiar la 
drum era casa pădurarului. Casă frumoasă, 

cu anexe şi de cealaltă parte a drumului. Era un loc bun pentru un popas, numai că nu 
prevăzusem ceva: casa era păzită de vreo câţiva câini. Făcându-şi datoria, unul se 
apropiase periculos de mult, deşi eu eram calm, coborâsem din şea, plasând strategic 
bicicleta între mine şi el. Însă, după cum ziceam, erau mai mulţi câini. M-au 
înconjurat, lătrându-mă şi apropiindu-se. Erau crescuţi în pădure, obişnuiţi să înfrunte 
(poate) lupii, şi nu-nţelegeam ce aveau cu mine. Voiam să-i conving că-i ignor, 
mergeam înainte dojenindu-i (oricum nu mă auzea nimeni, puteam spune orice), cu 
glas calm, (calm cât se putea, în acele împrejurări). Până la urmă s-au plictisit de 
mine. Peisajele darnice în frumuseţe (foto 5, 6, 7), m-au făcut să le uit osârdia. 

              
                Foto 5         Foto 6 
                                                    

 
 

       Foto 7 
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Familia boierului Stârcea, în timp, cred că îşi pusese amprenta pe tot ce 

însemna Văleni, probabil or fi amenajat şi valea cu apă, poate chiar  să arate ca acum 
(foto 8).  

       Foto 8  
 

 
 
La o intersecţie, văzând un om care purta o coasă, l-am întrebat cum ajung la 

actuala şcoală, fostul conac boieresc (foto 9), şi dacă tot drumul este la fel de prost. 
 
      Foto 9 

 
 
Răspunsul, într-o românească stricată (mult muncă, mult muncă pentru drum 

bun), m-a făcut să mă-ntreb dacă n-o fi vreun trimis de-al cetăţeanul britanic Michael 
Edward David de Styrcea, ultimul urmaş al boierilor, care revendicase mai multe 
clădiri şi terenuri în Văleni. Dacă-i aşa, n-am să ştiu niciodată.  

Mă informasem: trebuia să văd conacul, rezervaţia dendrologică, şi biserica 
construită în 1519,  declarată monument istoric.  

Din păcate biserica era închisă, dar am putut fotografia inscriptia clopotniţei de 
la intrare (foto 10), fondată odată cu zidul împrejmuitor ..În zilele Alteţei Sale  Regale 
Carol I, Domnitoriul României ales de Naţiune”, şi de membrii familiei Stârcea. 
Aceluiaşi neam Stârcea i se datorează încă o clădire din apropiere, conform plăcii din 
marmură, cu înscrisul purtând însemnele trecerii timpului (foto 11): ,, În dilele 
Maestăţii Sale Carol I, Rege al României s-a zidit această şcoală conform 
testamentului din 6 martie 1880 al defunctei ECATERINA STÂRCEA...” 
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  Foto 10  

 
 

              Foto 11 
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Destinaţia iniţială a clădirii fusese schimbată, datorită dimensiunilor reduse. 
Tot cu trimitere la vremurile din urmă este şi parcul dendrologic (foto 12), în care 
aflasem că fuseseră 100 de specii de arbori şi arbuşti, dintre care  vreo 40 erau 
exotici.  

Pe unii copaci mai sunt şi acum plăcuţe cu denumirile lor latineşti, însă din 
păcate, mulţi fuseseră tăiaţi de localnici.  

 
       Foto 12   

 
 

Dezamăgit că nu putusem vedea biserica, mulţumindu-mă doar cu turnul 
clopotniţei despre care pomeneam mai sus (foto 13),  

Foto 13 
am coborât în centrul Văleniului, spre noua 
destinaţie: Tupilaţi (foto 14). 
 
   Foto 14 

 
 



 69 

Drumul era la deal, din nou pe pietrişul proaspăt aşternut, în strat gros. Aceeaşi 
maşină cu însemnele Consiliului  Judeţean care mă depăşise, stătea în faţa primăriei. 
Poate gândurile mele or fi ajuns (nu ştiu cum...) la autorităţile competente, fiindcă la 
ieşirea din sat, utilaje specifice pregăteau drumul pentru asfaltare.  

Mai bine mai târziu decît niciodată, doar că asfaltul avea să fie numai prin sat.  
Efortul depus pe când pedalam pe pietriş la deal, avea să-mi fie compensat de 

priveliştile (foto 15)  pentru vederea cărora aş face orice. 
     Foto 15 

 
   

Printr-o pădure, pe un drum care cu greu putea fi numit aşa, pe lângă o altă 
casă a unui alt pădurar, (dotată cu cerberii lătrători aferenţi), am ajuns într-o zonă tare 
vitregită de furia naturii. Încercam să-mi închipui şuvoiul de apă care erodase drumul 
(foto 16), bucurându-mă de vremea bună de care aveam parte. 

                                               Foto 16 

 
 

Până acasă, de la Tupilaţi pe lângă Hanul Ancuţei drumul îmi era cunoscut, îl 
făcusem cu bicicleta de multe ori, de aceea pot spune că nu a fost spectaculos. 
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MIRCEŞTI, MICLĂUĂŞENI, BUTEA - 2010 
 

Pentru a mă răzbuna pe ghionul (piciorul în ghips, imobilizare totală cam cinci 
săptămâni) de anul trecut, cu furie parcă, am reluat bicicleta, după ce, în zilele reci 
doar mă gâdeam la ea, ştiind-o abandonată în garaj. S-a bucurat de o dotare specială: 
alt far, alt computer de bord mai performant, oglindă nouă (din sticlă specială care 
micşorează). 

Ieri, ignorând avertismentele de caniculă ale meteorologilor, la 6 şi 45 am 
plecat spre o direcţie necunoscută, până la Rampă. Comuna Săbăoani, cu vreo 20.000 
de locuitori, era un obiectiv rezonabil pentru început. De la an la an, văd acolo case  

 
              Foto 1 

noi, cu arhitectura inspirată cu siguranţă de cele din străinătăţile aducătoare de 
bunăstare, măcar până la criza globală care i-a lovit pe toţi (sau aproape pe toţi).  

Pe marginea drumului judeţean, cu pretenţii şi aspect de naţional în Cordun, 
maci roşii (foto 1)  înveselesc  buruienile şi hrănesc albinele (foto 2).  

Ştiam de anii trecuţi biserica din Săbăoani, dar şi CĂMINUL CULTURAL. 
Drumul spre Mirceşti, cu cratere ca după bombardament, m-a determinat să mă felicit 
că n-am ajuns pe acolo şi cu maşina, bicicleta ocolindu-le mai uşor. Odată terminat 
rezonabilul urcuş, contracarez efectul aşteptatei canicule cu o primă îngheţată şi un 
suc rece. Casa muzeu, fosta reşedinţă  a lui Alecsandri, este în partea de jos a satului. 
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     Foto 2 
Ca de obicei la 
coborâşuri pe două 
roţi, deşi sunt 
conştient că-i 
riscant, nu 
folosesc frâna; îmi 
vâjâie vântul pe la 
urechi, sunt atent 
la periculoasele 
pietricele care mă 
pot da efectiv 
peste cap, las rapid 
în urmă case şi 
oameni, dar îmi 
arunc privirea pe 
calculatorul 
bicicletei: aveam o 
viteză record: 39,2 
km/h. Trebuie spus că aparatul, ca un ceas de buzunar fixat pe ghidon, (de care sunt 
încântat), îmi arată viteza, memorează viteza maximă şi medie, distanţa parcursă de la 
plecare, distanţa totală, arată ora şi temperatura. 

Poetul îşi face simţită prezenţa fizică încă de la poarta curţii-parc, printr-un 
bust alături de fostul său conac (foto 3).    

 
Foto 3 

 
Nu zăbovesc acolo, muzeul fiindu-mi cunoscut.  
              Foto 4 
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Lunca Siretului ramâne în stânga drumului (foto 4). Dezamăgire: între copaci, 

când eram elev mai existau cei doi fraţi dintr-o tulpină (foto 5), pomeniţi în Hora 
Unirii. Mă-ntreb pe cine-or fi deranjat, fiindcă au fost tăiaţi. 

     Foto 5 

 
 
Trec peste Siret  cu gândul la castelul (foto 6) şi mănăstirea de la Miclăuşeni, o 

oază de frunuseţe (foto 7), spiritualitate (foto 8) şi tragedii de care puţini mai ştiu. Mi 
s-a spus despre castel, că deja este vizitabil; eram curios dacă s-a reconstituit vestita, 
valoroasa, bibliotecă (domnul prof. Ciobanu îmi povestise că reuşise să salveze o 
parte dintre cărţile care în vremuri de restrişte ajungeau în sobele sătenilor, sau erau 
scoase cu camioanele pentru a fi distruse, chiar dacă erau legate în argint, având o 
valoarea intrinsecă inestimabilă).  
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              Foto 6    Foto 7  
 
 

 
         

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 8 

      Foto 8                                       
 

Pe lângă pavilionul nerestaurat (foto 9), după ce am neglijat nişte înaripate 
supărăcioase (foto 10), la drum, cu peisaje demne de penelul unui pictor (foto 11), 
spre Butea .  
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 Foto 9 
 
 
  Foto 10 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                   Foto 11 

 
 
 

Parcursesem vreo 25-26 kilometri fără dificultăţi mari.   
La deal, lungimea drumului devenea supărătoare. Priveliştile (foto 12) 

compensau oboseala şi căldura devenită supărătoare; noroc de un izvor amenajat 
(foto 13), loc de popa şi odihnă.   
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                              Foto 12                                             Foto 13 

 

                                  
La Butea, localitate în care mai fusesem cu 

bicicleta când eram elev, am găsit noul pe străzi (foto 
14). Ştiam că prin anii 50, un preot se răzvrătise 
împotriva                  Foto 14to 17                   

puterii 
de 

atunci, 
fusese 

pedepsit şi mazilit dar datorită poziţiei 
sătenilor revenise. Acum, la biserică 
(foto 15) era o slujbă specială chiar în 
 curte, cu mulţi preoţi şi credincioşi. 
Vizavi, un impresionant Centru 
Pentru Ajutorarea Vârstnicilor care, 
mi se pare acum, poartă amprenta 
fastă a străinătăţii (foto 16). 

 
Foto 15 
 
La bord temperatura ajunsese la vreo 36 de grade Celsius. Nu voiam să revin la 
Roman pe acelaşi traseu şi, conform indicaţiilor contradictorii ale unor săteni, trebuia 
să merg sau prin Doljeşti, sau prin Rotunda.  

 
                         Foto 16 
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Pe lângă o troiţă, pe un drum cu prundiş şi denivelări (dezolant, fiind vorba de urcat o 
distanţă lungă), am trecut prin Liţca unde n-am mai filmat, nici fotografiat din cauza 
dificultăţii drumului. 

Doljeşti-ul ştiam că purta amprenta trecerii pe acolo a lui Ştefan cel Mare, prin 
monumentul ridicat la comemorarea celor 550 de ani de la înscăunarea sa, în 
amintirea bătăliei cu Vodă Aron - din 12 aprilie 1457,  de aceea, chiar dacă doream să 
ajung acasă mai repede, nu l-am ocolit (foto 17). Greu am ajuns la monument, 
localnicii, din păcate nu prea ştiau de existenţa lui. 

 
   Foto 17  
          Ajunsesem în locuri 
apropiate de Roman (peste 
tot mai fusesem cu bicicleta, 
dar fără a traversa toate 
localităţile în aceeaşi zi), 
mergeam la vale, dar îmi 
bătea vântul din faţă şi 
ritmul pedalatului devenise 
mai lent. Căldura începuse 
să deranjeze, şi pentru a 
evita neplăcerile posibile  
m-am hidratat şi răcorit cu 
îngheţate, cât am putut,  pe 
unde s-a putut.  
  

 

  
    Foto 18 
 

Pe lângă Rotunda (foto 18) pedalam spre Buruieneşti, care fusese sub ape la 
inundaţiile de acum doi ani. Şcoala de Arte şi Meserii de acolo (foto 19), este o 
construcţie solidă, iar biserica (foto 20)  bănuiesc, o fi fost ferită, fiind mai sus.  
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                                          Foto 19 

 
 Nu ştiu cum de s-a erodat pământul aşa vizibil pe drumul spre Luţca (foto 21). 
 
          Foto 20           Foto 21 

 
 
Odată ajuns acasă, recunosc, am răsuflat uşurat 
fiindcă pedalasem mult la deal, nu coborâsem 
nicăieri de pe bicicletă, indiferent de dificultatea 

drumului; temperatura afişată era de 40 ° C.  
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RECEA, BĂLUŞEŞTI - 2010 
 

Contrar principiilor mele referitoare la mersul pe bicicletă (doar vara, în 
pantaloni scurţi), dumnică 12.09.2010, văzând de dimineaţă soarele, am hotărât poate 
ultima dată în acest an, să plec spre Ruginoasa. Pentru că fetiţa mea trebuia să revină 
împreună cu prietenul ei, spre prânz trebuia să fiu înapoi acasă; stând strâmb şi 
judecând drept, pentru cei vreo sută de kilometri nu mi-ar fi fost suficiente trei-patru 
ore. Obiectivele ştiute mă tentau: castelul lui Cuza pe care-l văzusem când eram elev, 
şi biserica (monumentală) catolică din Şcheia. Timpul disponibil m-a obligat să-mi 
caut alt traseu. 

Spre Băluşeşti (vreo 
40 de kilometri dus - 
întors), am trecut prin Cotu 
Vameş, localitate în care s-
a născut Otilia Cazimir; 
firesc, şcoala de acolo 
poartă, ca o recunoaştere 
destul de târzie a valorii 
fiicei satului, numele poetei 
(foto 1).  
Foto 1   De fapt, se numea 
Alexandra Gavrilescu, şi 
era fata popii.  Ea însăşi 
recunoştea că pseudonimul 
Otilia Cazimir îi fusese 
sugerat de Sadoveanu şi 
Ibrăileanu şi, deşi fusese o 
alegere fericită (până la 

urmă), ei nu-i prea plăcea: Otilia îi amintea de o fostă colegă, grasă şi urâtă.     N-am 
întrebat pe nimeni din sat dacă-şi mai amnteşte cineva de Otilia Cazimir, temându-mă 

să nu dau peste vreo urmaşă a  
celeilalte Otilii... 

Pedalând spre Ion Creangă, 
primul subiect demn de obiectivul 
Panasonic-ului meu a fost imaginea 
unui Oltcit, care cândva avusese 
parte şi de vremuri mai bune (foto 
2), dar mi-a indignat (oarecum) 
privirea. 
 Foto 2   Cocoşat sub povara recoltei 
de toamnă, deschidea orizontul prin 
frunzele străvezii, deja ruginii ale 
porumbului. Din păcate calitatea 
imaginilor este redusă, pozele sunt 
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făcute cu camera de filmat, şi se ştie: nici un aparat foto nu filmează ca o cameră de 
filmat, nici o cameră nu scoate poze ca un aparat foto. Pe-al meu i-l dădusem fetiţei 
mele, că pe-el ei şi-l uitase la Bucureşti.  

Era soare, frumos afară, numai că având vântul din faţă, aerul rece mă frâna   
şi-mi trecea prin trening. Îmi ziceam că asta-i toamna şi bine că nu plouă. În stânga, 
terenul fusese inundat astă vară (foto 3), debitul Siretului peste care aveam să trec era 
crescut de adaosul de apă al Modovei.  

 
            Foto 3 

 

 
 
M-a mirat, ca de fiecare dată când trec prin zonă, faptul că sunt unii care, deşi 

în zone inundabile, îşi fac acolo case (foto 4).     
                                       
                                                Foto 4    
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Pe podul de peste Siret, părăsind Recea am văzut o CASĂ DE RUGĂCIUNE 
(foto 5), denumită ,,HAR”. De ce nu, în altă parte văzusem scris pe o clădire mică: 
,,RAIUL S.R.L. - SERVICII FUNERARE COMPLETE’’... 

     
  Foto 5 

Eram pe un drum judeţean destul de bun, 
însă lipsind indicatoarele rutiere, am fost obligat 
să-i întreb pe alţi colegi de trafic (foto 6), despre 
calea de urmat spre Băluşeşti. De ce Băluşeşti? 
Tatăl prietenului fetiţei mele fusese prima dată,  
(parcă nu sună bine, având în vedere profesia: 
,,la început de carieră’’), preot vrednic. 
Amintirile lui de acolo, la care se adaugă 
frumuseţea alternanţei peisajelor specifice 
zonelor deluroase împădurite, cu cele ale luncii 
Siretului, îmi stârniseră interesul.  

Ajunsesem la jumătatea 
distanţei, când îmi apăru în faţă 
un deal cu o pantă impresionantă, 
pe care trebuia s-o urc numaidecît 
pe două roţi. Numai că, ajuns în 
partea cea mai înaltă, când 
încercam să-mi potolesc respiraţia 
şi ritmul bătăilor inimii influenţate 

de efortul teribil, dezamăgire: urma alt urcuş mai lung (vreo 3 kilometri) dar, ce-i 
drept, cu înclinaţia mai potolită.      BbFoto 6 b      Nevoit să cobor de pe bicicletă, 
eram mulţumit la gândul că măcar la întoarcere voi zbura pe acolo. Se zărea, peste 
dealuri (foto 7), peste sate şi peste lunca Siretului de care mă îndepărtam, şoseaua E 
85 spre Bacău.     

     Foto 7 
  Ajuns la Băluşeşti, fiind dumnică m-am 
orientat după grupurile de săteni, care cu 
siguranţă mergeau la biserică. Undeva, în 
dreapta şi mai jos apăru o clopotniţă cu cruce. 
În preajmă, lume multă. M-am apropiat, însă 
geamurile înalte, înguste, mi-au sugerat stilul 
gotic specific bisericilor catolice. Revenit la 
şosea, am constatat că trecusem de drumul spre 
biserica pe care voiam s-o văd. Întrebând, am 
ajuns la obiectiv (foto 8,9).  

La poartă, probabil dascălul, văzându-mă interesat de lăcaş, a descuit biserica.  
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                Foto 8                  Foto 9 

 
 

Odată intrat acolo, eram curios dacă-şi mai 
amintea cineva de preotul dinainte - i-am 
pomenit şi numele. ,,A, cel care a făcut biserica, a 
construit şi casa parohială. Cum să nu-l ni-l 
amintim?”. 

Păi, chiar că omul sfinţeşte locul. După 
vreo 20 de ani, sătenii îşi aminteau de cel care, de 
fapt, doar renovase biserica după cum cereau 
vremurile, dar pentru ei ,,o făcuse”. 

                                              Foto 10                                                       
Foto 10                                                   Foto 10 

La fel şi casa parohială (foto 10) la care, pentru a ajunge, am fost nevoit să trec 
pe la bâlciul (foto 11) care, după cum spuneau localnicii, nu mai este ca altă dată 
(predominau jucăriile electronice ieftine, stofele şi tricourile colorate, aparatele 
electrice de tuns iarba (!?)); peste tot şi peste toate, se auzeau  manele.   

      Foto 11 
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Repede am plecat de acolo, pe acelaşi drum. Văzusem, fără s-o pot fotografia 
prima data, o altă maşină (la o stână), jucând rolul dublu de paznic şi transporator 
pentru ciobani (foto 12).  

               Foto 12 
Din nou regret rezoluţia 

mică a pozelor, dar asta este. 
La vale, atent să n-o iau la 
stânga spre Icuşeşti, la o 
intersecţie mi-am aruncat 
privirea pe vitezometru: 

prinsesem 45,5 km / oră.  
     Foto 13 

 
 
Prin  localitatea al cărei  nume sugerează frigul (Recea), m-au trecut fiorii, 

gândind la dezastrul care-i obligase pe oamenii de acolo să se mute în case identice 
(foto 13), după inundaţiile din vară.  

Din Ion Creangă se zăreau, peste Siret, clădirile Romanului. Mă încadram bine 
în timp, ajungeam acasă înainte de orele 13.00.  

Peste Moldova, pe puntea care face legătura între oraş şi Cotu Vameş, 
scândurile rare, uneori rupte, ca şi îngustimea ei, obligau la mersul pe lângă bicicletă.  

Intrând în oraş, m-au  năpădit amintiri din copilărie (pe bună dreptate) la 
vederea  multor rulote,  aşezate în cerc,  printre care  roiau oameni.       Cortul mare 
(foto 14) înlătura orice suspiciune: sosise circul, motiv de mare bucurie pentru cei 
mici şi pentru părinţi. 

            Foto 14 
Fără voie, auzeam discuţia dintre un 

poliţist şi un angajat circar. Primul se arăta 
oarecum invidios. ,,Voi vă plimbaţi prin toată 
lumea, aveţi parte de aplauze, sunteţi liberi 
totă ziua”. Gândeam că are dreptate. Numai 
că răspunsul m-a întristat: ,,Vai de capul meu, 
am trei copii şi abia am ce le pune pe masă. 
Nu mai este ca înainte, oamenii preferă 
televizorul”.  

Bine că nu era vreun puşti prin 
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preajmă! Asocierea necazurilor celor care produc bucurie, cu viaţa lor nevăzută, este 
mai bine să rămână neştiută.  

      
 
                                                    Foto 15 

 
 
     Foto 16 

 
 

Printre blocuri se înălţau turnurile binecunoscute (foto 15) ale EPISCOPIEI, 
(devenită de anul trecut ARHIEPISCOPIE), şi BISERICA 
MARAMUREŞENEASCĂ (foto 16), semn că mă apropiam de casă.  

 
 
 



 84 

 
 

UNDE M-AM NĂSCUT...  
                               
Asemeni oricărui om, am văzut şi eu lumina zilei undeva.  

          Dintotdeauna m-am ştiut romaşcan însă în buletin, la rubrica respectivă este 
trecută comuna Cârligi, jud. Bacău.  
          Tatăl meu lucra în învăţământ şi, în drmul spre Roman a trecut prin Porceşti, 
Cârligi şi  Săboani. Aşa se face că după ce m-am născut, ai mei repede s-au mutat 
de acolo, Romanul fiind de fapt oraşul meu. 
          Mergând deseori spre Bacău cu maşina, aproape de fiecare dată observam în 
zona Filipeşti indicatorul rutier spre Cârligi. Neavând nici un fel de amintiri de 
acolo, constatam lucrul ăsta înregistrându-mi-l în memorie, şi atât. În timp, am 
mers şi cu bicicleta pe distanţe lungi, spre locuri considerate obiective culturale, 
istorice, memorealistice e.t.c.; mai zilele trecute am constatat cu mare surprindere, 
că niciodată nu-mi propusesem, ca ţintă de atins pe două roţi, locul unde mă 
născusem.  
          Fratele meu, fiind mai mare cu vreo 5 ani, are mai multe amintiri din acea 
perioadă. În urmă cu două săptămâni trecuse pe acolo, chiar la pe la familia care ne 
găzduise - familie ai cărei membri fuseseră catalogaţi ,,chiaburi’’  la vremea 
respectivă.  Un unchi, profesor de română, fusese repartizat prin anii 1954-1955 la 
şcoala din Cârligi, al cărei director era tata. El mi-a stârnit interesul pentru acele 
meleaguri şi pentru că-şi amintise că tata, după ce fusese numit în funcţie, firesc, 
inspectase toată clădirea, fost conac boieresc (în zilele noastre devenit obiectiv 
istoric).  Umblând prin podul casei, desoperise, ascuns după o grindă, ,,Capitalul’’ 
lui Karl Marx, un exemplar deosebit, legat în piele. De ce ascuns?! De mirare, 
având în vedere  regimul care deţinea puterea, iar foştii proprietari nu cred să fi 
avut vreo aplecare spre  comunism. A predat cartea bibliotecii şcolii. 

      Toate acestea mi-au stârnit deodată 
interesul pentru locul în care mă 
născusem cu 53 de ani în urmă. 
Duminică, 28.08.2010 de dimineaţă (7,15 
min.), am plecat pe bicicletă pe E85, spre 
Cârligi. Înainte de Filipeşti, indicatoarele 
rutiere (foto1) mi-au presemnalizat 
drumul spre destinaţia stabilită. Sincer să 
fiu, aveam oarecari emoţii care creşteau 
pe măsură ce mă apropiam, fiindcă mulţi 
vorbesc cu dor şi duioşie despre locul 
venirii lor pe lume, numai eu nu mai 
fusesem pe acolo, nu mă legau de el nicio 
amintire proprie.  

  Foto 1   
            Atent la indicatoare am trecut de CASA DE CULTURA RADU 
BELIGAN, (prin anagramarea denumirii satului GALBENI, component ca şi 
Cârligi al comunei Filipeşti, rezultă conform dorinţei sale, numele actorului) (foto 
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2), de stâlpii înalţi ai antenelor binecunoscute. Intrigat, fiindcă ştiam că undeva 
trebuia s-o iau la dreapta, după ce am intrat în Bereşti-Bistriţa am întrebat când am 

avut pe cine, despre drumul pe care trebuia   s-o iau. ,,Păi, 
l-aţi lăsat în urmă cu vreo 10 kilometri! Indicatorul din 
dreptul drumului a fost ridicat de o vreme...”.  
Foto 2    
          Ajunsesem la vreo 17 km. (din cei 44) de Bacău.   
Ghinion, zic. Nu prea mare, fiindcă până atunci pedalasem 
mai mult la deal, cu vântul din faţă.  
Emoţiile-mi creşteau, până când în sfârşit am văzut plăcuţa 
de la intrarea în Cârligi (foto 3). 
M-am aşezat pe-o bancă la umbră relaxat, doar ajunsesem; 
vremea care dimineaţă mă îngrijorase cu nişte nori urâţi, se 
îndreptase pregătindu-se ultima zi caniculară  

a anului.    Foto 3   
Atent la aspectul localităţii (foto 4) 
pedalam trecând pe lângă biserică (foto 5, 
spre şcoala veche, căreia recunoscându-i-
se calitatea de monument istoric (foto 6 şi 
7) mă duceam cu gândul la membrii 
familiei Zarifopol, proprietara de drept a 
conacului-şcoală. 
 Foto 4 

  
 
  Foto 5                                 Foto 5 
Unul dintre ei, Paul Zarifopol, se căsătorise 

cu Ştefania Dobrogeanu-Gherea şi fusese prieten cu 
Ion Luca Caragiale, cu rudele poetului Dimtrie 
Anghel. Purtase corespondenţă cu Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, Cella Delavrancea, Dimitrie 
Gusti, Alexandru Rosetti, Cezar Petrescu şi cu alţii.  

Câţiva săteni spunea că acea clădire ar dăinui 
de vreo 300 de ani; sincer să fiu, n-aş prea crede.  

Bănuiesc, şi parcul conacului trebuie să fi 
fost amenajat de grădinari, ca la Miclăuşeni sau 
Văleni. A rămas, zic eu, ca o dovadă vie a celor 
spuse înainte,  un copac (foto 8). Din aceeaşi 
rădăcină i-au crescut două tulpini, unite în mod 
ciudat la vreun metru înălţime.  
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            Foto 6 
Nu pot să nu mă întorc cu gândul în timp la perioada în care tatăl meu lucra acolo: 
era tânăr, cred că se impunea prin funcţie, avea grijă de şcoală ca orice om cu 
răspunderi, le ţinea piept 
cât putea celor de la partid 
şi celor de la Secţia 
Învătământ, fiindcă având 
în vedere că războiul se 
terminase de aprox. 10 
ani, erau lipsuri. Trebuie 
să remarc o coincidenţă: 
tata a mai fost director 
într-o altă clădire 
deosebită, (din Roman de 
data asta): Casa de Copii, 
care mai târziu s-a numit 
Casa Nevruzzi şi acum 

adăposteşte Muzeul de Istorie al oraşului nostru. 
                                                                                  

Foto 7   
 Lăsând în urmă şcoala-monument istoric (foto 7), 
căutam casa în care locuiseră ai mei (evident, şi eu). 
Proprietarii fuseseră catalogaţi ca fiind chiaburi 
prin anii 1950: ,,E casa mare, cu acoperiş roşu care 
se zăreşte undeva, în spatele şcolii’’ (foto 9). Pe 
pietriş de data asta, printr-o uliţă îngustă am ajuns 
la poarta casei. Se dovedeşte că cei din familia 
Grigoraş fuseseră şi sunt gospodari, dovada: cele 
trei maşini, zeci de păsări prin iarbă şi acareturi care 
deserviseră mai multe generaţii  
Foto 8  

Odată scopul atins, fiindcă pierdusem ceva 
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timp apropiindu-mă de Bacău, am revenit grăbit spre E85, regretând că nu putusem 
găsi pe nimeni care să-şi fi putut aminti de trecerea pe acolo a părinţilor mei.        

Foto 9 
Mă întorsesem în timp, 

văzusem locuri pe care poate ar fi 
trebuit să le mai văd şi altă dată, 
fotografiasem casa în care stătuseră 
ai mei (şi eu evident, dar prea mic 
pentru a mai şti asta), eram 
mulţumit. Pedalasem vreo 40 de 
kilometri, începuse să se instaleze 
căldura ultimei zile caniculare din 
an, de aceea o coca-cola rece la 

Casa Braşoveană mi-a prins tare bine la grădina de vară, pe care n-o zărisem 
niciodată din mersul maşinii (foto 10, 11). 

      Foto 10                                                            Foto 11 

 
 

 Intrarea în judeţul meu - Neamţ, am considerat-o ca pe o întoarcere în timp. 
Rămâne problema sensului, fiindcă pe vremuri Cârligiul făcea parte din judeţul 
Roman, nicidecum din Bacău (foto 12)... 

 
              Foto 12 
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