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Primul antrenament serios... 
 

Sâmbătă, 9 Aprilie am planificat primul antrenament mai serios pentru 
Hercules Maraton 2010. 

Am plecat cu maşina spre ReşiŃa, însoŃit de Caius şi Edy. Pe drum m-a sunat 
Cosmin şi m-a rugat să-i cumpăr un sirop Nurofen pentru Lucas care era 
bolnăvior.  

Ajuns la ReşiŃa am oprit lângă o farmacie să cumpăr siropul iar pentru a-
l determina pe Caius să mă însoŃească în tură am intrat la un magazin să cumpăr 
un suc şi ceva de ronŃăit. 

Când să plătesc, casiera îmi zice să-i arăt ce am în buzunar. Nu e prima dată 
când mi se cere să deschid rucsacul său ce oi fi având asupra mea, dar de 
buzunare încă nu s-a legat nimeni. Ca de obicei, calm şi politicos refuz să îmi 
etalez conŃinutul buzunarului. 

Casiera o cheamă pe o colegă în ajutor, nu m-a convins nici ea. Apoi e 
chemată şi şefa. Îi acord trei minute să vină, dar apare într-un minut.  Evident că 
o refuz şi pe ea. 

Le-am explicat că singura posibilitate de a vedea conŃinutul buzunarului este 
ca cineva să dea o declaraŃie scrisă că m-a văzut furând. Atunci voi chema 
poliŃia, iar cel ce a minŃit va suporta consecinŃele. Le-am mai recomandat să-şi 
păzească marfa în loc să stea la taclale şi să bănuiască orice cumpărător că e hoŃ. 
Cât despre buzunare şi conŃinutul lor, acestea mi le păzesc eu. 

Odată încheiat incidentul, m-am reîntors la maşină şi am luat-o spre OraviŃa. 
După vreo 20 de kilometri e intersecŃia spre Gârlişte, Ńinta noastră de astăzi. 

Am parcat maşina la ultimul pod, apoi am luat-o din loc: Edy alerga fericit 
ba înainte,  ba înapoi, Caius şi cu mine în urma lui. Grupului i s-au mai alăturat 
câŃiva băştinaşi cu patru picioare pe care i-am pierdut pe parcurs, în afara unei 
fetiŃe care a Ńinut cu tot dinadinsul să ne însoŃească. De fapt, îi făcea ochi dulci 
lui Edy, ceva cât se poate de obişnuit...  

De la maşină până la ieşirea din sat sunt vreo 500 de metri, apoi urmează o 
poiană luuuuuuuuuuuuuunga de vreo 3 kilometri, de-a lungul Gârlişte, în 
amonte. La capătul poienii o potecă urcă spre şoseaua ReşiŃa - Anina, alta 
continuă prin chei. 

De data asta am ales prima potecă, începând un urcuş de aprox 300 metri 
diferenŃă de nivel. Apoi am continuat prin livezi şi pajişti până la şosea (km 
16+500). Am mers pe şosea spre Caraşova, Ńinând-o pe fetiŃă cu lesa lui Edy să 



 

nu facă vreo trăsnaie, până
pensiune unde am vrut să
surprinzător m-a refuzat... Ne
sat şi am urmat cursul Carasului, spre aval, pe malul drept.

La un moment dat drumul de c
ar fi trebuit să o luăm pe linia 
văzut niciun pod am urmat drumul de care.

După vreo oră de mers în care tot speram s
oameni care veneau de la munca câmpului. Ne
întoarcem vreo doi km, fie s
apucăm spre stânga, pe lâng

Am ales a doua variant
decid să cer detalii. Informatorul de serviciu, mo
câteva minute o însemnată
mai arată odată pe unde s
spună... În cele din urmă, Caius, care r
iar moşul pricepe că e timpul s

Am urmat indicaŃiile primite 
văzut drumul de asfalt mult a
sat, ci era şoseaua ReşiŃa 
cinci km, având grijă ca feti
făceam griji că e băiat mare 

Pe la 19:30, cu o întârziere de dou
Sărmana fetiŃă, nu i-a venit s
timp de cinci ore şi cale de vreo
niciun pupic măcar...ViaŃa de câine, este?

Evident, nici Caius nu a fost prea fericit pentru c
devenit cinci. Pentru a nu
cu mine...  

E drept că ne-am rătăcit de multe ori, dar de fiecare dat

destinaŃie. Chiar dacă a doua zi...
  

 

snaie, până la podul de la Cheile Carasului. Acolo se g
pensiune unde am vrut să îl mai mituiesc pe Caius cu ceva de

a refuzat... Ne-am întors vreo 500 de metri, apoi
i am urmat cursul Carasului, spre aval, pe malul drept. 
La un moment dat drumul de căruŃe a părăsit valea Carasului; cam pe acolo 

m pe linia roşie, direct în satul Gârlişte dar fiindc
zut niciun pod am urmat drumul de care. 

 de mers în care tot speram să ajungem în sat, am întâlnit ni
oameni care veneau de la munca câmpului. Ne-au zis că ar trebui ca, fie s

m vreo doi km, fie s-o luăm înainte până la o răscruce 
m spre stânga, pe lângă pădure. 

Am ales a doua variantă; după vreo 500 de metri ajungem la o cas
 cer detalii. Informatorul de serviciu, moş Ilie Ghera îmi povest

câteva minute o însemnată parte a celor 73 de ani petrecuŃi pe aceast
 pe unde s-o luăm, dar îşi aminteşte mereu ceva ce trebuie s

ă, Caius, care rămăsese lângă poartă mă
 e timpul să ne despărŃim... 
Ńiile primite şi într-adevăr peste vreo jumă

zut drumul de asfalt mult aşteptat. Dar nu era vreun drum care duce direct în 
şiŃa - Anina. De acolo până la maşină am mai f
 ca fetiŃa să nu ajungă sub roŃile maşinilor. De Edy nu

iat mare şi cuminte, nu face prostii. 
Pe la 19:30, cu o întârziere de două ore, ajungem din nou la ma

a venit să creadă că după ce ne-a însoŃit toat
i cale de vreo 20 km, a fost abandonată fă ă

car...ViaŃa de câine, este? 
Evident, nici Caius nu a fost prea fericit pentru că cele trei ore pl

cinci. Pentru a nu-ştiu-câtă-oară mi-a promis că nu mai vine niciodat

ătăcit de multe ori, dar de fiecare dată am ajuns cu bine la 
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 Al 2-lea Antrenament 24 - 25 Aprilie  
 

Planuri frumoase pentru weekendul 24-25 Aprilie... Cu trenul până la 
Forotic, apoi peste dealuri până la Carnecea - 7 km după spusele unora. 

Deşi sunt o mulŃime de drumuri pe parcurs, bunul simŃ m-a ajutat de fiecare 
dată să găsesc drumul cel bun, aşa că într-o oră am juns la Carnecea, unde m-a 
întâmpinat un cal trist, priponit lângă un gard. 

 

 
 

Despre drumul acesta precum şi despre cum am petrecut timpul la Cârnecea, 
cu altă ocazie. 

Acum vreau să mă concentrez asupra antrenamentului plănuit pe traseul: 
Cârnecea - (Secăşeni) - CiudanoviŃa - Gârlişte - Caraşova - ReşiŃa. 

Plecarea, duminică dimineaŃa la ora 8 fix. De la ieşirea din casă am fost 
întâmpinat de o cireadă de vaci ce era mânată la păscut. Ca de fiecare dată, 
vacile au marcat traseul şi l-au înmiresmat cum numai ele ştiu să o facă! 
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După colŃ, la dreapta, drumul începe cu un urcuş destul de vertiginos şi o 

Ńine aşa cale de vreo 3,5 km până la o troiŃă unde se face un drum la stânga, 
despre care bănuiam că o ia către Secăşeni. 

 

 
 
  Am luat-o aşadar pe drumul cu pricina, am dat de o haită de vreo 6-7 

câini ce păzeau o casă unde se pare că toată lumea încă mai dormea. În scurt 
timp m-am împrietenit cu dulăii şi mi-am văzut de drum fără probleme. 
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Vremea era foarte potrivită: deşi cerul era acoperit, aerul era călduŃ, vântul 
nu adia aproape deloc; păsărele cântau vesele însoŃindu-mi paşii spre 
următoarea culme... La vreo 10 minute de casă am văzut şi urme de mistreŃi, 
care au arăt pământul în căutarea rădăcinilor dulci. Nu ştiu dacă or fi găsit ce au 
căutat, dar dacă de câini nu-mi fac griji, cu mistreŃii chir că n-am chef să dau 
nas în nas. Speram însă ca la ora 8:45 fac şi ei nani-nani, după ce au muncit 
toată noaptea la arăt. Zeci de drumuri şi poteci se împleteau în calea mea. Eu 
căutam să merg cât mai mult spre Est, dar în acelaşi timp, căutam să urc pe 
culmi să văd din depărtare casele Secăşeniului. După vreo oră de mers 
neîntrerupt (de la casă cu câini) am făcut un scurt popas cu care ocazie am supt 
şi două cubuleŃe de glucoză. 

Pauza mi-a prins bine pentru că după numai câteva minute am zărit în 
depărtare turnul bisericii din Secăşeni. Eram puŃin derutat pentru că mă 
aşteptam că sătul să fie undeva în stânga mea, dar de fapt apăruse în dreapta... 
În fine, poate că în loc să ocolesc satul prin sud, l-am ocolit prin nord... deja tot 
ăia... 

 

 
 

Primul contact cu Secăşeniul a fost o frumoasă stupină. Cam aşa arată şi 
stupina lui Petrică din Cârnecea, de la care cumpăr miere cu 5 lei sticla de 
jumate de litru. În scurt timp intru în Secăşeni care mă întâmpina cu o casă ce 
părea a fi nelocuită deşi avea ziduri groase de piatră şi o poartă uriaşă. 
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Ceva mai încolo mă întâlnesc cu primul secăşenean,  moş Romulus Traian 
de 86 de ani. Mâna nişte gâşte pe uliŃă da' s-a oprit să stea oleacă de vorbă cu 
mine şi a fost de acord să-i fac o poză... Omul era cam surd aşa că deşi mă 
străduiam să-i explic că vin de la Cârnecea, de peste deal, el tot altceva 
înŃelegea. 

 

În cele câteva minute petrecute la Secăşeni mi-am dat seama că există multe 
asemănări între Cârnecea şi Secăşeni: case dărăpănate dar şi proaspăt renovate, 
cu tampoane de prost-gust, bisericile îs la fel, ba chiar şi sunetul clopotelor se 
aseamănă. Oameni bătrâni, săraci, dar şi oameni înstăriŃi... 
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Ce mi s-a părut ciudat e faptul că deşi mă aşteptam că drumul spre şoseaua 
ReşiŃa - Grădinari să fie spre dreapta, un localnic binevoitor m-a îndemnat s-o 
iau la stânga. 

- Cât îi până la şosea? am întrebat eu. 
- 7 Kilometri mi-a răspuns localnicul aruncându-mi o privire mirată... Ce 

naiba, toate distanŃele îs de 7 km prin părŃile astea?! 
Am luat-o în direcŃia indicată şi... 
 
NUUUUUUUUU! NU SE POATEEEEE! 
 
În clipa aceea a sunat Cornel să-mi spună rezultatele de la fotbal. Eu nu mai 

am timp, aşa că în vreme ce Cornel îmi explică cum a reuşit liderul să învingă 
lanterna roşie în ultimul minut de joc, vă rog pe voi, cititorii, să rectificaŃi textul 
de mai sus: peste tot unde scrie Secăşeni înlocuiŃi cu Cârnecea, secăşenean cu 
cârnecean, tăiaŃi peste asemănările descrise, nu-şi au niciun rost. 

Vacile plecaseră de mult, dar eu, după două ore şi zece minute mă găseam 
exact în locul în care le întâlnisem dis de dimineaŃă! 

 

 
Cu cyclam traseul pe care l-am făcut spre "Secăşeni"... 

Am zăbovit la răscrucea spre Ticvaniu atât cât să-l salut pe Achim, electro-
tâmplarul din Cârnecea (electro-tâmplar = adică se pricepe la toate meseriile 
cuprinse între electrician şi tâmplar, în ordine alfabetică). Am văzut şi maşina 
cu care a venit Pusa la frate-su, Cosmin, am aruncat o privire şi către casa pe 
care o părăsisem la ora 8 fix...  

Apoi am luat-o din nou la deal, pe drumul ce urcă şi mai vertiginos... Ajuns 
la troiŃă, mi-am permis un scurt popas pentru şedinŃă foto.  
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Arăt puŃin dezamăgit? 

Ia ghiciŃi, am luat-o spre casa păzită de haită câini să văd dacă s-au trezit 
locuitorii? Nu... Am continuat pe drum până aproape de Ticvaniu Mare, dar la 
aproximativ un kilometru am apucat-o spre stânga, apoi spre dreapta pe lângă o 
livadă înflorită. Peisaj splendid! Dar nu Ńine mai mult de zece minute, pentru că 
în faŃa mea se apare şoseaua ReşiŃa - OraviŃa pe care o voi urma înspre stânga, 
spre ReşiŃa. Ajuns la şosea, am prins un drum de care paralel cu asfaltul, 
drum pe care l-am urmat cu încredere. Curând însă,  drumul de care a dispărut 
aşa că am fost nevoit să umblu pe şosea. Evident că nu-i plăcut deloc. 

Ajuns la intersecŃia spre CiudanoviŃa am renunŃat să o iau încolo fiindcă nu 
ştiam dacă într-adevăr se poate ajunge direct la Gârlişte. Ulterior am aflat că se 
putea... Rămâne pe altă dată. Aşa că am continuat spre ReşiŃa. 
Ştiam că până la prima localitate, Giurgiova, e distanŃa cea mai mare vreo 

10 kilometri (de la Ticvaniu). Din păcate pe acest drum judeŃean "morcovii" 
albaştri lipsesc cu desăvârşire, doar pe o mică porŃiune de drum proaspăt refăcut 
sunt plantaŃi morcovi. Aşa că nu prea ştiam unde mă aflu pe hartă, puteam 
aprecia doar după timpul scurs. Am intrat în Giurgiova la ora 12:45, fiind nevoit 
să reduc viteza, aşa cum cere indicatorul din imagine! Mai mult decât atât, am 
oprit la birtul din centrul satului de unde mi-am cumpărat o pită albă cu 1,10 lei, 
rămânând dator 10 bănuŃi. Criză mare! Am prânzit ceva modest din rucsac (tot 
drumul ronŃăisem câte un cubuleŃ de glucoză) şi pe la ora 13 am luat-o din loc. 
Sau cel puŃin asta intenŃionam... 
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Când m-am ridicat de pe banca pe care stătusem mi-am simŃit prima dată 
picioarele! Aşa că, după 20 de metri am ochit altă bancă şi mi-am schimbat 
încălŃările! Nu mi-a venit să cred în ce hal ajunseseră adidaşii. Dar picioarele 
mele! Noroc că mai aveam pantofi de rezervă. Am făcut schimbul de încălŃări 
dar din clipa aceea nu avea să mai fie cum a fost. Se pare că răul fusese făcut şi 
schimbarea pantofilor s-a făcut prea târziu: (!) 

Următoarea localitate: Goruia - centrul de comună - unde am ajuns pe la ora 
14. Am intrat şi aici la birt şi nu m-am putut abŃine să mă desfăt cu o cola la 
jumate pe care am băut-o din mers. 

 

 
Pentru că nu am făcut poză la intrarea în Goruia, 

am făcut-o la ieşire, la ora 14:25 
 
Dacă până atunci vremea a fost super, de acum încolo, timp de o oră bună 

avea să plouă cu găleata. Mai mult, de jur împrejur tuna cu hotărâre, dar nu-mi 
făceam griji din pricina asta că erau destule atracŃii pentru trăsnete. Mi-am pus 
pelerina-care-alunga-ploaia, dar cum am anticipat deja, de data asta ploaia nu s-
a sinchisit de pelerina mea. Niciodată n-am purtat-o mai mult de cinci minute, 
că ploaia se oprea. De data asta însă n-a mai Ńinut figura. Oricum, şi-a făcut 
datoria, m-a ferit de ploia enervantă ce nu mai contenea să cadă! 

În scurt timp (ora 14:50) am ajuns la intersecŃia spre Gârlişte unde am 
schimbat drumul judeŃean cu drumul comunal ce duce spre sat. Aici sunt nevoit 
să întrerup povestirea pentru că nu mai pot pune poze din lipsă de spaŃiu. Voi 
continua după ce se opreşte ploaia! Deocamdată am renunŃat la alte poze pentru 
a putea continua povestirea propriu-zisă. 

Am ajuns la Gârlişte odată cu ultimele picături de ploaie. Primul om pe care 
l-am întâlnit l-am chestionat despre drumul spre Caraşova. Mi-a zis s-o iau 
prima stradă la stânga, să urc spre cimitir şi de acolo se face un drum ce coboară 
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şi ăla mă scoate la Caraşova. Eu ştiam că strada cu pricina e cea de lângă 
biserică, dar omul m-a trimis direct la cimitir, fără să mai pierd timpul la 
biserică. Am apreciat că e o idee bună, fiindcă intrasem în oarece criză de timp, 
din cauză că piciorul stâng mă deranja tot mai mult. De aceea am decis că ar fi 
bine să schimb şi ciorapii şi iar am concluzionat că operaŃiunea trebuia făcută 
mai devreme... Dar asta este... 

Am urcat dealul spre cimitir, am mai făcut nişte poze, apoi l-am întâlnit pe 
moş Truia Ioan, cunoscut în sat cu numele de Ioan Toma. 

- Sunt 53 de oameni pe care-i cheamă Truia, mi-a explicat el. Dacă zici Ioan 
Toma toată lume mă ştie că îs ăla cu caprele albe. Numa' io am capre albe în tot 
satul! 

După ce i-am ascultat o parte însemnată a biografiei sale de 86 de ani, l-am 
molărit1 de câteva ori - de fapt l-am filmat vreo zece minute, a sosit vremea s-o 
iau la vale pe lângă doi pari albi unde începe livada lu' moş Toma, apoi să ajung 
pe drum şi s-o Ńin pe sub coasta paaaaaaaana la Caraşova. Cândva a fost un pod 
care traversa Carasul dar apa l-a stricat, Ńiganii l-au luat şi cărăşăvenii nu l-am 
mai refăcut... 

Nici n-am apucat bine drumul cu pricina că în faŃa mea răsare un alt moş! 
Trebuie neapărat să evit o discuŃie cu moşul, altfel îmi pot face culcuşul prin 
părŃile astea, nici o şansă să prind trenul! Din fericire, omul a trecut pe lângă 
mine fără să se oprească, aşa că ne-am mulŃumit amândoi cu un salut banal. 

Apoi au apărut doi pescari ce se îndreptau şi ei spre Caraşova. Am încercat 
să mă Ńin după ei dar n-a fost chip. Fiecare pas îmi amintea de piciorul stâng, 
aşa că mergeam în regim de avarie. Dar mergeam! 

După o urmărire de vreo jumate de oră, iaca văd pescarii trecând râul prin 
vad. Am profitat de ocazie şi i-am întrebat dacă se poate ajunge în sat pe stânga 
Carasului şi mi-au zis că da. Chiar la intrarea în sat este un pod, m-au asigurat 
ei. 

Într-adevăr, peste vreo 20 de minute am văzut primele semne de 
"civilizaŃie", pe malul celălalt. În fine, ajung la podul care traversează Caraşul, o 
apuc pe o uliŃă luuuungă ce părea că nu se mai gată. Totuşi, după vreun 
kilometru am fost nevoit să cotesc spre dreapta, apoi spre strânga, iar pe dreapta 
prin centrul Caraşovei, apoi în sus spre şoseaua ReşiŃa - Anina unde am ajuns pe 
la ora 18. 

N-am mai stat mult pe gânduri, am continuat mersul spre ReşiŃa, spre prima 
localitate, Iabalcea (de fapt răscrucea spre Iabalcea). Fiind în criză mare de 
timp, de câte ori venea câte o maşină făceam stopul dar nimeni nu voia să 
oprească în pantă, aşa că am înghiŃit în sec făcând ca Johnny Walker: keep 
walking! 

                                                           

1
 a molări = a picta, a face pictures!:) 
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Ajuns la Crucea Iabalcei am făcut o ultimă poză…  

…hotărât fiind să-mi aştept norocul în singurul loc în care vreun şofer 
mărinimos putea opri. N-am stat cinci minute că iacă apare un microbuz alb 
care trage pe dreapta. Un tip de pe locul mortului îmi deschide uşa din spate, urc 
şi mă aşez lângă o chipeşă membră a unei iubite naŃionalităŃi conlocuitoare care-
şi alăpta puradelul. Am aruncat o privire în jur şi am văzut că toată cabina din 
spate erau neamuri cu bebe... 

În ritm de manele am intrat triumfători în ReşiŃa. Şoferul, amabil, m-a dus 
cât mai aproape de Gara de Nord (fiindcă “Săgeata Roşie” nu ajunge în Sud). 
Am mai avut de mers totuşi cale de vreo două staŃii de tramvai (tot pe jos, 
fireşte), dar pe la 18:45, după ce m-am asigurat cu biletul de tren,  am poposit la 
birtul gării unde m-am hidratat în interior cu o berică binemeritată. În exterior 
eram foarte hidratat fiindcă între timp începuse din nou să plouă, dar mi-a fost 
lene să scot pelerina-care-alungă-ploaia. 

Drumul cu trenul a fost relaxant... În fine picioarele se puteau bucura de un 
binemeritat repaos. Tot aşteptam veşti de la Cornel despre meciul lui Poli cu 
Steaua. Când am aflat că e 1-0 pentru oi m-am cam dezumflat; înainte de a 
ajunge la destinaŃie am primit şi vestea egalării. Apoi, în drum spre casă (alŃi 2-
3 km pe jos) am trecut pe lângă un bar cu televizor. Tocmai ratase Poli o ocazie, 
de-am crezut că-i gol. Dar scorul era tot 1-1. Ajung acasă şi nu-mi vine să cred: 
2-1 pentru oi. Nu-mi revin bine din şoc şi Contra egalează din penalti: 2-2! Mai 
erau 5 minute de joc. E timp să-i batem. Peste 2 minute tot Contra face că scorul 
să devină 2-3 şi sunt în extaz! Am uitat de picioare, de foame, de sete... Dar 
visul frumos a durat doar un minut, oile egalează, meciul se termină cu 3-3.  
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După 7 km parcurşi sâmbătă şi 45-50 km parcurşi duminică,  se termină şi 

povestea unui weekend greu de uitat... 

  



13 

 

 Al treilea antrenament... 8-9 mai 2010  
Între ora 4:00 şi 4:05 ceasul sună de trei ori. La a treia somaŃie mă scol, fac 

ultimele pregătiri şi plec spre gară. Găsesc un loc de parcare, apoi mă duc să iau 
bilete. Nu pot plăti cu cardul, s-a terminat hârtia la POS şi până luni n-are cine 
să o schimbe... 

Trenul se încadrează în grafic şi la 6:36 cobor la Caransebeş. Pornesc 
imediat spre Autogara NADINA, clădire nou-nouŃă situată pe malul drept al 
Sebeşului. Nici o mişcare, nici înăuntrul nici în jurul autogării. Nici un orar, 
mers al autobuzelor, nimic, nimic, nimic... Deh, clienŃii fideli ai autogării 
cunosc toate amănuntele astea, de ce ar mai trebui afişate? 

Trec strada unde se face stopul spre Severin. De fapt stopul e gata făcut, 
numai muşterii să apară. Omul cu Matizul merge la Cornea şi nu vrea să meargă 
gol, măcar de-o Ńigară să scoată ceva. Eu vreau numai până la drumul spre 
BolvaşniŃa, nu merită... altul vrea la IablaniŃa, dar e prea departe... 

Mai dau o raită prin autogară... aceeaşi pustietate. Alături, un autobuz folosit 
ca depozit pentru materialele rămase în urma construcŃiei. Lângă autobuz un 
microbuz căruia îi dau târcoale şi sunt răsplătit cu un număr de Vodafone. Dau 
să-l formez dar surpriză: ultimele două cifre au fost şterse! Abandon şi înapoi la 
stop... 

Între timp mai apare un client. Ne luăm bagajele în braŃe şi ne înghesuim în 
micul gigant. Şoferul explică fiecăruia cum e cu drumurile astea... măcar de-o 
Ńigara să-i iasă şi lui... 

Eu mă tot uit unde-i intersecŃia spre BolvaşniŃa, în fine văd o săgeată spre 
stânga. Pe indicator scrie însă Vălişoara. 

- Păi am trecut de BolvaşniŃa. Am uitat să opresc, îmi pare tare rău... Acum 
trebe să te-ntorci vreo 2 kilometri... 

Început promiŃător! Mă întorc şi peste un kilometru dau de un autostopist 
care mergea spre Caransebeş. Îl întreb cât e până la drumul spre BolvaşniŃa dar 
el n-are treabă... trăieşte într-o altă lume, aşa că renunŃ. 

Alături trece un tren, suficient de încet încât să sper că va opri. O iau spre 
tren cu speranŃa că vă coborâ careva să mă îndrume. Până să ajung acolo trenul 
a şi plecat, lăsând în urma lui doi bărbaŃi. Îi întreb de BolvaşniŃa şi aflu că unul 
dintre ei se duce la Vârciorova. Super! BolvaşniŃa era doar un reper intermediar! 

ÎnsoŃitorul meu îmi povesteşte că e de la Paşcani şi a venit în Banat să 
muncească la oi, dar n-a mai găsit nimica-nimica de lucru. Mai mult, şi-a lăsat 
nişte haine la unul din PetroşniŃa şi ăla nu vrea să i le mai dea... A dormit în 
gară şi acum se duce la Vârciorova unde a auzit el că s-ar găsi mult de lucru... 
Aflu că el câştigă 500 de lei pe lună + casă şi masă + un pachet de Ńigări pe zi. 

- Deci rămâi cu 5oo de lei în buzunar? îl întreb. 
- Da, cinci milioane îmi rămân să le trimit alor mei. 
Încerc să-mi amintesc când am rămas eu cu 500 de lei în cont de la o lună la 

alta. Nu-mi amintesc, deşi stau binişor cu memoria... 
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Mergând împreună peste dealuri şi văi, timpul a trecut mai repede. Dar 
Vârciorova nu se mă apropia odată... nici măcar drumul dintre BolvaşniŃa şi 
Vârciorova nu se vede... În fine, ajuns pe o culme văd nişte sate, dar 
moldoveanul mă asigură că ce văd eu nu-i Vârciorova. El mai fusese cu oile 
prin părŃile acelea aşa că i-am dat credit. 

Mai trecem câteva dealuri când deodată, pe dealul vecin se văd nişte oi. 
Unde-s oi ar trebui să fie şi vreun cioban, să-l întrebăm pe unde s-o luăm. 

Scoate candidatul la ciobănie un şuierat de se despică copacii, dar ciobanul 
de pe celălalt deal nu răspunde nici măcar cu un ecou. Aşa că mai trecem odată 
prin vale, urcăm pe partea aialaltă şi suntem întâmpinaŃi de o haită de câini ce 
însoŃeau oile. Mă împrietenesc repede cu unul dintre ei, iar ceilalŃi s-au dat în 
lături... 

 

 
Stavarache, decanul de vârstă... 

 
Pe lângă căŃei se află şi doi oameni. Unul în capătul păşunii, Ńine de oi să nu 

iasă în tarla. Ăsta de lângă noi se prezintă: 
- Io mi-s Pătru!... Unde vreŃi să ajungeŃi? 
- Păi noi mergem la Vârciorova zice Ion (aşa-l chema pe moldovean), că io 

caut de lucru şi dânsul vrea să urce până la Cuntu. 
- Da' la ce te pricepi matale să faci? întreabă Pătru. 
- Io am mai lucrat la oi, zice Ion, recitându-şi apoi CV-ul cu experienŃa lui 

de cioban. 
- Mă omule, tu faci bâza cu mine se răsteşte Pătru la Ion? 
- Nu, Pătrule, chiar caut de lucru... 
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- Păi mă Ioane, tu ştii de ce mi-s io astăzi aicea?  Că n-am pe cine lăsa cu 
oile... Omu' ăla nu se pricepe, mă. Uite, tu îmi zici cât vrei şi ne-om înŃelege 
noi... 

În scurt timp mi-am dat seama că mi-am pierdut tovarăşul de drum. Ne-am 
luat rămas bun şi i-am lăsat să negocieze un contract reciproc avantajos! 

 

 
Ion (stânga) şi Pătru (dreapta) îşi negociază viitorul... 

 
  După îndrumările lui Pătru, am luat-o printre Ńarine, apoi am ajuns la un 

drum. Acolo am întâlnit o femeie ce mâna un cal înhămat la nu’ş’ce sculă 
agricolă. 

I-am spus că vreau să urc până la Cuntu. Ce s-a mai bucurat femeia! Era 
chiar mama unuia dintre meteorologii de la Cuntu! Ce surpriză! I-am făcut o 
poză şi ei dar şi iepei, un cal deosebit de frumos! 

În fine ajung la Vărciorova. O babă mă îndrumă spre buticul lui Ileana. 
Reuşesc să intru în posesia unei ape cu bulbuci, apoi iau loc pe o bancă fiindcă, 
fără să-mi dau seama umblam de vreo trei ore aproape fără oprire! 
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Mama lui IonuŃ Alexandrescu... 

 

 
... şi Nadia, iapa ei 

 
Înainte de plecare aflasem că din Vârciorova la Cuntu se fac 4-5 ore. Eu îmi 

propun să ajung în 4 ore, deci pe la ora 15. Întreb un nene care îmi zice că se fac 
5-6 ore... Rectific şi mai adaug o oră... ora 16... Mai merg vreun kilometru şi la 
ieşirea din sat, un indicator mă dă gata: 6 1/2 ore! Între timp se făcuse ora 11:30, 
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după noua rectificare ajung la ora 18! Parcă aş fi în maşina timpului, ieri am fost 
mai aproape (în timp) de obiectiv decât astăzi... Mă apropii în spaŃiu şi mă 
depărtez în timp! 

 
Mă apropii în spaŃiu şi mă depărtez în timp! 

 
Începe un urcuş lung şi anevoios... urc vreo oră neîncetat, apoi fac o pauză... 

Beau ceva apă cu bulbuci, mai rod o glucoză şi-mi văd de drum. Drum care 
urcă, urcă, urcă. ÎnŃeleg că între Vârciorova şi Cuntu sunt vreo 1200 m diferenŃă 
de nivel, dar n-aş vrea să-i fac pe toŃi de-odată! 

De câte ori ajunge Ńagăra mare a ceasului la 12 fac un popas, la început de 
10 minute, apoi tot mai lung. Şi iar la drum, care drum urcă, urcă, urcă... 

Aud zgomot de motor. Oare m-am apropiat atât de mult de Cuntu? Nu... 
motorul se aude din spatele meu. Îmi amintesc că un vârciorovean m-a ademenit 
să mă duc cu tractorul lui cumnatu-său care va urca şi el la Cuntu, dar l-am 
refuzat. O fi cumnatul, poate. 

Peste câteva clipe aveam să mă lămuresc în privinŃa zgomotului. Un ATV 
trece pe lângă mine în zbor, apoi opreşte.  
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ATV-istul îmi strigă "Ahoi!" 

 
 ...eu îi răspund la fel, deşi el a şi şters-o. În câteva secunde m-au umplut de 

praf vreo zece ATV-uri şi motoare ce au trecut în viteză pe lângă mine, unii 
salutându-mă din mers cu acelaşi "Ahoi!" 

Încă mai cred într-un timp bun. Drumul e mai domol, bag cocs, zăresc pe o 
culme nişte brazi care îmi amintesc de brazii de la Cuntu. După vreo jumătate 
de ora trec şi de brazii aceia, dar Cuntu nu se arată... 

Am depăşit toate recordurile negative posibile. Se repetă observaŃia de la 
plecare. Cu cât mă apropii de Ńintă, timpul se contractă şi se scurge mai repede. 

Zăresc versantul sudic al Sadovanului. Îmi atrage atenŃia un N imens ce se 
reliefează pe o stâncă. Oare o fi făcut de mâna omului sau e meritul naturii? 
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Ceea ce nu am văzut cu ochiul liber se vede în fotografie: pe lângă N mai 

"scrie" ceva... 
 
În timp ce mă las pradă fanteziei, pe neaşteptate, în faŃa mea apare un 

tip împingând la vale un mountain bike. 
Ne întrebăm reciproc cât mai este până la... Aflu că sunt la 20 de minute de 

Cuntu. Doamne ajută! Am stat la taclale vreo jumătate de oră, apoi ne-am văzut 
fiecare de drumul lui. Din păcate am uitat să-i fac o poză, dar cine ştie, poate cu 
altă ocazie. 
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Merg vreo zece minute şi în fine, zăresc acoperişul cabanei meteo. Aproape 
că am ajuns! 

 

 
 
La intrarea în cabană mă întâmpina nimeni altul decât Rexi, dulăul de 

pază.  E foarte curajos, dar nu destul încât să se apropie de mine... 
În urma lătrăturilor apare şi IonuŃ care mă pofteşte în cabană, îmi arată 

camera şi mă serveşte cu un ceai cald. Ştia că voi veni fiindcă îl anunŃase mama 
lui. Ce bine pică ceaiul! 

Mai târziu apar şi nişte veri de-ai lui care fuseseră să pregătească o stână din 
apropiere unde vor veni curând cu oile. IonuŃ le pregătise cina, apoi oamenii 
pleacă la vale, rămânem doar noi doi, Rexi şi o mâŃă. După ce a pornit 
generatorul, apare şi Rambo 2 care face dreptate cu Kalaşnikovul undeva prin 
Asia; poate ar trebui să-l poftim şi pe la noi... Se opune cineva? 

La 22:30 se transmite ultimul meteor pe ziua de azi. Stingerea centralizată 
(prin oprirea generatorului). 

Toată lumea la culcare! 
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Ultimul antrenament 
 
De câŃiva ani îmi propun să particip la "Crosul Firmelor". Evident că 

singurul scop este să particip pur şi simplu, fără nicio pretenŃie... 
De fiecare dată anunŃarea evenimentului avea loc într-un moment nepotrivit: 

nu mai aveam timp să mă pregătesc cât de cât onorabil. Aşa că amânam debutul 
pentru ediŃia următoare... Iar ediŃia următoare mă prindea evident la fel de 
nepregătit. 

Anul ăsta a fost însă altfel. Începusem pregătirea fizică pentru Hercules 
Maraton, aşa că nu am avut nicio scuză să nu particip. Mai mult decât atât, mi-
am propus ca acest "Cros al Firmelor" să fie o etapă de antrenament. După ce 
m-am antrenat şi evaluat pentru drum lung şi pentru ascensiuni, a venit timpul 
să mă evaluez şi la capitolul viteză. Mă rog, vorba vine...  

Pregătiri deosebite pentru cros nu am făcut. Doar ceva ture prin zonă 
terminate de obicei cu crampe sau dureri la genunchi drept, ce au trecut a doua 
zi. 

Duminică, 16 mai, ora 9:30. Întâlnirea în faŃa Muzeului Banatului. Vreme 
câinească: ploaie rece, rafale de vânt, frig. 

Traseul măsoară 5 km, şi duce de la Muzeu, peste Podul Michelangelo, pe 
lângă Ştrandul Termal, apoi pe strada Pestalozzi până la Fabrica de Bere, de 
acolo retur pe acelaşi traseu până la Michelangelo, prin faŃa UniversităŃii de 
Vest, pe lângă Electro, peste Podul de la Mihai Viteazul, spre PiaŃa Victoriei 
unde este şi linia de sosire. 

Nu am un obiectiv îndrăzneŃ, dar îmi propun să termin între primii 25% şi în 
mai puŃin de 30 de minute. 

Îmi fac încălzirea şi aproape că era să ratez startul ce s-a dat cu vreo zece 
minute mai devreme decât fusese prevăzut. 

În pofida vremii potrivnice, câteva sute de alergători s-au aliniat la start. 
Undeva spre coada plutonului mi-am găsit şi eu loc un călduŃ. 

Ne punem în mişcare. Unii mai cu elan, alŃii mai economic. Până la Podul 
Michelangelo grupul din care fac parte este compact, însă cei care au fost în 
primele rânduri au luat un avans considerabil. MulŃi au renunŃat deja la alergat 
continuând crosul în pas de plimbare. Dacă era vreme frumoasă i-aş fi înŃeles, 
dar vremea proastă însăşi te obligă să te mişti mai repede. 

Am avut grijă să nu las să mă depăşească prea mulŃi. Dar câŃiva tot s-au 
strecurat pe lângă mine; la rândul meu i-am lăsat pe alŃii în urmă. 

Până la Fabrica de Bere totul a mers conform aşteptărilor: greu dar în grafic; 
când am făcut însă cale-ntoarsă am simŃit o înŃepătură în genunchiul drept. Am 
mai alergat vreo cincizeci de metri, apoi am renunŃat. Am masat locul dureros, 
am mai mers vreo cincizeci de metri la pas, apoi am reluat alergarea.  La vreo 
200 de metri de Ştrandul Termal, faza s-a repetat. Am continuat drumul 
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mergând şi masându-mi genunchiul. După vreo 50 de metri parcă m-a mai lăsat 
puŃin. Eram aproape de intersecŃia spre Michelangelo, un poliŃist încerca să Ńină 
piept maşinilor ce voiau să treacă prin intersecŃie. Mă hotărăsc să reiau alergarea 
să nu mai stea maşinile şi după mine. 

De data asta eram hotărât să nu mă mai opresc, orice s-ar întâmpla. Nu 
forŃez, dar alerg totuşi. Încet dar sigur mă apropii de podul de la Mihai Viteazul. 
Prea multe nu-mi amintesc de pe aceea porŃiune a traseului, decât că m-a lovit 
foamea! Asta m-a făcut să cresc ritmul, să ajung mai repede la linia de sosire să 
înfulec ceva, orice! 

Trec podul şi aici surpriză: în faŃa mea, unii au luat-o pe lângă Catedrală 
spre Centru, alŃii înspre Primărie. Bănuiesc că asta e traseul aşa că fac şi eu 
ocolul deşi Ńin minte că pe hartă prezentată de organizatori, traseul continuă pe 
lângă Catedrală. În fine, la capitolul ăsta, organizatorii au dat chix. Le dau nota 
3 pentru că traseul de pe hartă diferă mult faŃă de cel parcurs, la toate probele. 

 

 
Aşa arată traseul promovat de organizatori 

 

 
Acesta e traseul pe care s-a alergat 
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În fine, treacă de la mine... Trec ca vântul prin faŃa Primăriei, dau colŃul şi 
sprintez mulŃumitor spre linia de sosire,  care în treacăt fie spus nu se prea ştia 
care este. 

Pe ultima linie dreaptă pentru care mi-am păstrat resursele nu am avut pe 
cine depăşi: cei mai mulŃi sosiseră deja, iar ce a fost de depăşit am depăşit în 
faŃa Primăriei. 

Am fost întâmpinat de două fete drăguŃe care mi-au oferit o banană şi o 
sticlă de apă! Ce bine mi-a căzut banana! Eram în stare s-o mănânc cu coajă cu 
tot! 

Pentru tricouri de participare am ajuns prea târziu! :( ... 
Două cronometre arată timpul: 32:30 minute... scăzând minutele în care am 

mers cred că am alergat 30 de minute, deci vreo 10 km/h. 
Chiar dacă n-am ajuns în primul sfert din numărul de participanŃi, aşa cum 

îmi propusesem (nu s-au dat numere de sosire tuturor participanŃilor, deci e greu 
de ştiut al câtelea am fost), am fost mulŃumit că m-am putut mobiliza să termin 
cursa deşi nu m-am pregătit în mod special pentru acest concurs. 

Să nu uităm însă că acest cros l-am considerat ultimul antrenament pentru 
Hercules Maraton de duminica viitoare. 

Sunt curios ce va rezulta atunci când voi asambla cei 50 de km din 24-25 
aprilie cu cei 2000 metri urcaŃi în 8-9 mai, cu cei 5 km de alergare din 16 mai? 

 
Iată clasamentul întocmit pe baza numărului de participanŃi: 
I  - CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL  - 123 
II  - BOSCH COMMUNICATION CENTER     - 76 
III - CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS   - 74 
 
Am recitit povestea şi am constatat că ultima parte e cam seacă, deşi tot 

timpul cursei a plouat şi chiar şi în timp ce o scriam turna cu găleata... De ce o fi 
totuşi povestea seacă? 

 


