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Spre deosebire de alte dăŃi când plecam de acasă la ora la care ar fi trebuit
să ajungem la destinaŃie, sâmbăta asta am pornit la drum cu o întârziere de
numai o oră faŃă e grafic – nou record familiar, greu de egalat în viitorul
apropiat!
Înainte de ora 11 eram cu plinul făcut şi ne îndreptam spre Calea Lugojului
urmând preŃioasele sfaturi ale unei călăuze feminine pe care am tocmit-o cu
câtva timp în urmă să ne conducă pe cărările asfaltate ale patriei:
- Peste cincizeci de metri, viraŃi la stânga! Acum viraŃi la stânga! – îmi
cerea imperativ călăuza noastră.
M-am gândit că poate gagica şi-a uitat oarece acasă şi de aceea vrea să ne
întoarcem din drum, dar am ignorat-o de fiecare dată, continuând drumul
cunoscut spre Lugoj. Văzându-mă încăpăŃânat, în cele din urmă gagica a cedat
nervos şi a zis:
- Peste patruzeci de kilometri continuaŃi înainte, apoi continuaŃi înainte!
Eh, aşa mai merge! Am cocsat bine până la BelinŃ unde am oprit să
completăm coşul zilnic cu nişte roşii de gradină, apoi n-am mai oprit până la
Caransebeş pentru a adăuga alte potoale la desagă. În sfârşit, la vreo trei ore de
la plecare facem ultimul popas la Borlova unde ne răsfăŃăm cu o cafea mai mult
sau mai puŃin naturală.
În timp ce Rodica s-a dus să se tocmească pentru cafea, eu încercam de zor
să o contactez pe Paula care zicea că ne va aştepta la Borlova. Eram puŃin
contrariat de faptul că ea era în afara reŃelei, iar eu, tot în Vodafone, aveam
semnal full. N-aş fi vrut să trec cumva pe lângă ea fără să o văd şi pe urmă să nu
ne mai găsim prin pustietăŃile astea. Mai speram totuşi să ne aştepte la
„telescaun”, unde chiar era plauzibil să nu aibe semnal.
Ne-am sorbit cafeaua în linişte, apoi, conduşi de aceeaşi călăuză perspicace
am continuat pe singurul drum posibil, care duce la Muntele Mic via
„telescaun”. Nici aici n-am dat de Paula, aşa că am continuat pe şoseaua ce urca
necontenit spre înălŃimile Muntelui Mic. Ajunşi la jumătatea drumului, acolo
unde şoseaua este tangentă cu cărarea turistică dintre Muntele Mic şi Cuntu,
drumul nostru motorizat a luat sfârşit. Aici este un generos spaŃiu de parcare de
care profitase şi Paula ce ajunsese la Şeaua Jigoriei (aşa se numeşte locul cu
pricina) cu vreo două ore înainte.
După ce am golit portbagajul şi ne-am încărcat spinările cu rucsacii l-am
întrebat pe Caius:
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- Tu nu te încalŃi?
Caius şi-a privit picioarele şi abia atunci a realizat că e în şlapi iar ghetele au
rămas la Timişoara.
- Cu ce să mă încalŃ? a întrebat Caius, oarecum derutat.
De data asta nu se mai potrivea răspunsul pe care l-a primit când a întrebat
cu ce să taie pâinea, la conacul lui tanti Paulica. În schimb i-am pus în braŃe
ghetele de munte pe care i le-am împachetat chiar înainte de plecare, altfel cred
că expediŃia noastră ar fi ajuns la sfârşit încă de pe acuma.
Între timp a venit şi Paula lângă noi, s-au refăcut prezentările şi după ce neam pricopsit cu nişte fursecuri am luat-o din loc. Edy era tare fericit, amintirea
numeroşilor prieteni pe care şi i-a făcut pe aici în urmă cu un an îi dădeau un
impuls puternic aşa că era mereu în fruntea haitei noastre care se îndrepta spre
Cuntu, urmat de Caius şi Olivu iar Paula şi Rodica încheiau plutonul sporovăind
fără încetare...
La Şeroni ne-am regrupat şi tot pe acolo ne-am intersectat cu câteva
motociclete care ne-au intoxicat cu gazele emanate cu generozitate. Tot pe acolo
l-am întâlnit pe Tie, unul din ciobanii pe care i-am cunoscut anul trecut la
Cuntu. Îl ştiam pescar priceput şi pasionat, aşa că l-am întrebat cum merge
peştele anul ăsta. Ca orice pescar care se respectă s-a plâns că nu mai e cum a
fost cândva, dar graŃie priceperii sale lui îi merge destul de bine.
- Da’ ce-ai păŃit la mână, l-am întrebat eu, văzând că-i este umflată şi
brăzdată de o cicatrice urâtă.
- M-a muşcat câinele lui George. Mi-o zis să-i scot o căpuşă şi m-a muşcat.
- Cine, căŃelul Fabian? m-am mirat eu.
- Nuuuu, de câteva luni a apărut la Cuntu un câine mare, Leo. Are nişte
fălci Leo ăsta... de aia m-a pus George pe mine să-l caut de căpuşe.
Ne-am despărŃit de Tie şi ne-am continuat drumul spre Cuntu. Pe la ora
patru am ajuns la ultima stână unde ne-am regrupat din nou, apoi, în grup
compact am ajuns la Cuntu unde ne aştepta o mulŃime de complici venită să dea
o mână de ajutor la amenajarea spaŃiilor ce revin AdministraŃiei Ariei Protejate
łarcu. La rândul său, Edy a fost bine primit de către Leo, amfitrionul
patrupedelor, un câine foarte mare şi frumos dar care pare a fi suferind de
bătrâneŃe şi tot felul de boli...
După ce am făcut cunoştinŃă si ne-am cazat (fiindcă majoritatea din
grupuleŃul nostru aveam peste patruzeci de ani am fost cazaŃi direct la...
arhivă!), am dat o mână de ajutor celor ce se aflau în plină activitate. Alături de
Călin, am cărat pietre cu roaba pentru a îngropa Ńeava prin care se scurge apa
lacului de lângă cabană, alŃii s-au apucat să vopsească diverse obiecte de lemn,
să frece duşumeaua sau menta, după caz. Dar nimeni n-a stat mai mult de
jumătate de oră fără să facă ceva!
Timpul a trecut repede, soarele a asfinŃit iar în locul său şi-a făcut apariŃia o
splendidă lună plină care...
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...ba se ascundea printre ramurile brazilor...

...ba se lăsa admirată înconjurată de o pâclă transparentă de nori
La un moment dat a apărut George, meteorologul, care ne-a cerut ajutorul să
se logheze la messenger. Problema s-a rezolvat repede după ce i s-a explicat că
e destul să tasteze ID-ul dinainte de @. A încercat iar să se logheze şi a reuşit
din prima, prilej cu care toŃi cei de faŃă i-am aflat parola, pe care, cu toată
bunăvoinŃa nu am cum s-o uit! Dar nici nu v-o spun eu că oricine o poate afla
direct de la George!
3

Cruciada Roşie
Se apropia momentul stingerii centralizate, adică momentul opririi
generatorului. Înainte de asta am mai apucat să aflu de la Alin care era
programul zilei de mâine. Urma să ne trezim pe la ora opt iar la nouă să urcăm
spre łarcu şi Căleanu. Cine doreşte va putea participa la marcarea unui nou
traseu care va uni Poiana Mărului cu vârful Căleanu, vârf despre care am aflat
că are aceeaşi înălŃime ca şi vecinul său mai vestit, łarcu.
Fix la ora 23 s-a oprit curentul şi odată cu întunericul s-a instaurat şi liniştea
în cabană. Vrând-nevrând îmi amintesc melodia preferată a Rodicăi:
E noapte în Madagascar,
Întreaga junglă face nani,
Au adormit hipopotamii,
Sub vraja lunii de cleştar.
Ref: Noapte de vară, cu o chitară...
Doar Caius face notă discordantă:
Citeşte de zor de pe tabletă
Şi-ascultă muzică-n... caschetă!

A doua zi. Duminică, 14 august 2011

M-am trezit relativ devreme şi conform tradiŃiei m-am ocupat de cafea.
Rând pe rând lumea s-a adunat în jurul cafelei pe care o savuram sub soarele
încă blând pe care nicio urmă de nor nu-l deranja pe cerul de un albastru
profund. Am mai ciugulit câte ceva, Edy a lins şi el castronul cu croxuri
îmbunătăŃite cu caş de vacă. Din păcate am hotărât ca Edy să rămână la cabană
pentru că din ajun am observat că şchiopăta. Nu ştiam care e cauza şi decât să-l
trambalăm pe un drum atât de lung şi chiar imprevizibil, l-am lăsat în grija lui
George.
Pe la ora nouă jumate’ aproape toată lumea e gata de plecare. Primii pleacă
luând-o în sus, către Sadovanu, iar la scurt timp plecăm şi ultimii mergând în
aceeaşi direcŃie. Vremea e splendidă, vizibilitate bună, vântul adie lin... La
bifurcaŃia ce coboară prin vale ne regrupăm. O parte vor urca la łarcu, alŃii vor
ocoli vârful łarcu prin vale spre a urca apoi direct pe Căleanu. O bună parte
dintre noi optăm pentru această variantă. La łarcu fusesem anul trecut de două
ori, în schimb pe „scurtătură” fusesem o singură dată, atunci când am mers cu
Holo să descâlcim legendele vârfului Gugu. Dar în loc să descâlcim legendele,
am mai adăugat una, aceea cu muşcăturile de care a beneficiat Holo din partea
unor dulăi ciobăneşti meseriaşi! Fac un calcul şi constat cu surprindere că au
trecut 26 de ani de atunci! Destul de trist că intervalele de timp se măsoară
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uneori în zeci de ani deşi n-ar fi chiar rău să mai ajung prin locurile astea şi
peste alŃi 26 de ani!
Nu ne grăbim pentru că avem timp destul. În vreme ce noi suntem ocupaŃi
cu şedinŃa foto pe Căleanu, pe łarcu se zăresc din când în când mogâldeŃele
celor ce au luat-o într-acolo.

Gerlinde, Caius, Olivu, Paula (↑) Caius şi Căleanu (↓)
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Rodica şi Paula
Pentru că am ajuns în punctul cel mai înalt al expediŃiei noastre, a sosit
momentul să răspundem la o întrebare care cu siguranŃă vă frământă de când aŃi
deschis acest capitol. Ce-i cu Cruciada asta Roşie? O fi vorba de vreuna din
străvechile Cruciade ale Evului Mediu? O fi vorba de RezistenŃa
Anticomunistă? Sau ceva legat de activitatea Crucii Roşii? Sau vreo nouă
campanie pentru salvarea Roşiei Montane? Sau poate vreo contraofensivă
pentru promovarea distrugerii Roşiei Montane? Acum, după ce aŃi citit aceste
prime şase pagini fără a găsi niciun indiciu, simŃiŃi că vi-s mai în ceaŃă decât la
început, este?
Da’ ce, parcă numai voi vi-s în ceaŃă? În timp ce filozofam de unul singur pe
tema Cruciadei Roşii, nu ştiu de unde a apărut o armată de nori ce s-au năpustit
asupra noastră. Nori negri şi fioroşi ce nu prevestesc nimic bun, mânaŃi de un
vânt capricios ce a alungat cea mai mare parte a gradelor Celsius cocoŃate până
6

Cruciada Roşie
la cei 2190 metri ai vârfului Căleanu, făcând ca porii pielii să ni se închidă
ermetic dând naştere astfel cunoscutei piei de găină.

Până şi Soarele s-a înfricoşat...
.. de urgia ce avea să se abată asupra noastră, ascunzându-se în dosul norilor
pentru a nu fi citat martor ocular al prăpădului iminent.

Aşa încât, până ne punem la adăpost...
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... sub nişte Ńoale groase şi impermeabile la ploaie şi vânt sunt nevoit să amân o
vreme răspunsul la întrebarea ce ne frământă...
Alin avea însă alte planuri. A scos dintr-o desagă două cutii de tablă, una
cu pete de vopsea albă, cealaltă cu pete de vopsea roşie. Din aceeaşi desagă a
scos şi o perie de sârmă cu care a început să frece de zor un bolovan, neted de
altfel. Asta mi-a amintit de Aladin, lampa sa fermecată şi Duhul cel Bun care îi
îndeplineşte frecangiului orice dorinŃă. Era uşor de ghicit ce dorinŃă avea Alin
(şi nu numai): să dispară ceaŃa şi norii, să ne ocolească ploaia şi furtuna. A
frecat Alin bolovanul preŃ de vreo cinci minute, dar nici urmă de vreun Duh
Bun. Apoi, privind cu atenŃie locul cu pricina ne-a întrebat:
- Oare am curăŃat bine de licheni?
Nici eu şi nici ceilalŃi n-am înŃeles ce legătură au lichenii cu furtuna ce se
punea la cale, aşa că întrebarea sa a rămas fără răspuns. Dar Alin nu se lasă cu
una cu două: a muiat o pensulă în cutia cu vopsea albă şi cu multă răbdare şi
migală a desenat patru pătrăŃele albe, echidistante unul faŃă de celălalt, două sus,
două jos, două la dreapta, două la stânga.

Nu vă bateŃi capul cu numărătoarea, sunt patru pătrate albe!
A muiat apoi a doua pensulă în cutia cu vopsea roşie trăgând cu aceeaşi
migală două benzi roşii exact între cele pătru pătrate albe, astfel încât bolovanul
respectiv a devenit dintr-o dată o minunată frescă în aer liber, amintind prin
perfecŃiune de capodoperele artei renascentiste şi de zidurile pictate ale
mânăstirilor Bucovinene. Culorile însă, această nefericită împletire a albului
imaculat cu roşul înŃepător, îmi provoacă repulsie fiindcă îmi aduc aminte de
culorile rivalelor UTA şi Dinamo Bucureşti, cărora le urez din inimă de câte ori
avem ocazia: UTA-n Be! şi Dinamo, cuib de hoŃi / Să ne Ńuce-n cur pe toŃi!
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Curând s-a produs prima diviziune a muncii: Alin la perie, Gerlinde la
pătrăŃele albe, Paula la dungi roşii iar eu...

...am rămas cu buzele umflate!
Trebuia să îmi găsesc şi eu ceva util de făcut, înainte de a se prinde ăştia că
stau degeaba şi să-mi pună pe rând toate instrumentele în mână. Fără a sta pe
gânduri mi-am asumat rolul de consultant în efectuarea marcajelor de orice fel.
Ferm şi politicos în acelaşi timp, am atras atenŃia asupra deficienŃelor observate
în activitatea fiecăruia, dând în acelaşi timp şi soluŃii competente. Alin freca
prea mult bolovanii, confundând pesemne lichenii cu menta; Gerlinde lăsa spaŃii
prea mari între pătrăŃelele albe, ceea ce ducea la un consum mare de vopsea
roşie; la rândul ei, Paula aplica un strat mult prea gros de vopsea şi asta m-a dus
imediat cu gândul la un complot al celor două, menit să consume toată farba
roşie înainte de a termina treaba.
Da’ care era treaba, de fapt? Nu, nu era un ritual străvechi menit să alunge
vremea rea, aşa cum crezusem la început. Treaba pe care am început-o era de
fapt marcarea unui nou traseu turistic ce va însoŃi turistul îndrăzneŃ tocmai din
Poaina Mărului până pe Vârful Căleanu, iar de aici nu-i decât o aruncătură de
băŃ până la łarcu. Şi cine se pricepe mai bine la marcat trasee noi decât mine?
Mi-am dat seama că nu-i suficient să dau indicaŃii, aşa că m-am depărtat câta
să găsesc cel mai bun loc pentru următorul marcaj. În felul acesta nu mai eram
stresat că m-aş putea trezi cu vreo pensulă în mână şi ca urmare mi-am permis
să contemplu minunatele cruci roşii pictate cu talent pe pietre. Eram de-a
dreptul mândru de crucile noastre (meritul este şi al celorlalŃi, nu-i aşa?), care la
orice oră pot rivaliza cu capodoperele renascentiste sau ale barocului timpuriu.
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Aşa că am început să-mi descopăr noi valenŃe în privinŃa criticii de artă. Ochiul
meu de expert a identificat imediat câteva...

...picturi care îşi vor găsi cu siguranŃă locul la Louvru,...

...altele la Muzeul de Artă Modernă din New York...!
AŃi observat că de când cu munca, restul lumii a dat bir cu fugiŃii? O vreme
i-am mai zărit depărtându-se iute spre Brusture, apoi s-au făcut nevăzuŃi, de
parcă nici n-ar fi trecut vreodată pe acolo...
Am rămas deci noi patru. Treaba mergea strună, farba era de-ajuns, norii au
dispărut şi ei, vântul s-a potolit iar soarele şi-a reluat locul pe cer, astfel încât
condiŃiile de muncă erau excelente. E drept că prin jnepeniş era mai greu să
găsim calea optimă, fiindcă picturile noastre sunt în mare parte ascunse prin
vegetaŃie. Ne bazăm însă şi pe priceperea şi inspiraŃia turiştilor care vor urca
spre vârf, fiindcă la coborâre nu au cum să greşească poteca, neavând prea
multe variante de ales.
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Din când în când mă uitam la ceas şi constatam că nici timpul nu stă în loc.
Era trecut de ora şapte iar capătul tronsonului pe care ni l-am propus pentru
astăzi încă nu se zărea. Spre norocul nostru a intervenit un eveniment fericit:
farba se termina văzând cu ochii, de fapt aproape că nu se mai vedea vopseaua
în cutii. Alin avea soluŃia în desagă (de fapt solventul, ca să fiu mai exact), dar
chiar şi aşa era clar că nu vom ajunge astăzi până la tronsonul ce urcă de la
Poiana Mărului.

- Se termină vopseaua! Ce ne facem?
În cele din urmă inevitabilul s-a produs la ora locală 20:05. Ultimele picături
de vopsea au fost folosite pentru a scoate cât mai bine în evidenŃă o săgeată ce
are menirea de a îndruma turiştii spre direcŃia cea bună. Restul rămâne pentru
data viitoare.
Acum e momentul să ne gândim la drumul spre casă. Alin ne-a prezentat
două alternative: să o luăm pe unde au mers ceilalŃi, ocolind de la dreapta la
stânga sau s-o luăm prin vale, ocolind de sus în jos apoi de jos în sus. Prea mult
timp de gândire n-am avut pentru că că Alin a decis în unanimitate pentru a
doua variantă. Dacă e adevărat ce zicea Napoleon, un alt mare admirator al meu,
că „o decizie luată la timp este mai bună decât decizia optimă luată prea
târziu”, se va vedea în curând...
De când îmi doresc să cobor prin văile adânci ce brăzdează masivul łarcu!
Şi iată că acum mi s-a ivit ocazia, aşa că am fost încântat de alegerea făcută. Am
luat-o cu avânt la vale şi după ce am coborât jumătate din timpul alocat, eram
tot mai aproape de culme decât de fundul văii.
Alin şi Paula erau în frunte, Gerlinde şi eu am rămas în urmă. Pe ea o durea
genunchiul stâng, pe mine dreptul, în rest era ok. Panta era destul de abruptă,
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noroc că iarba era destul de mare şi uscată, aşa că nu se pune problema să
alunecăm. În sfârşit, cei doi din faŃă se opresc, unul susŃinând că mai bine
coborâm prin dreapta, celălalt că e mai bine prin stânga. Privesc spre vale şi
constat că n-am ajuns încă la mijlocul coborârii care devenea tot mai abruptă.
Nici nu vreau să mă gândesc că apoi urmează un urcuş până la cel puŃin aceeaşi
altitudine...
Coborâm fără a Ńine seama de genunchi, foame, sete şi presiunea din
urechi... Coborâm, coborâm, coborâm... întrecându-ne cu Soarele care se grăbea
şi el nu ştiu unde. Oare vom ajunge în fundul văii pe lumină? Că de urcat pe
lumină, nici gând. Numai dacă înnoptăm în vreuna din stânele din vale, ceea ce
era exclus!
De la o vreme se aude apa ce curge tumultuos prin vale. Mai puŃin şi
ajungem şi noi, căci Paula şi Alin au ajuns de ceva vreme. Alin a găsit un soi de
punte peste care traversăm apa, dar apare un alt obstacol neaşteptat: pe acolo
trec două pâraie iar al doilea pare mai mare decât primul.
Următoarele evenimente s-au petrecut fulgerător: „pleosc! buf! pleosc!”
Între cele două „pleosc” -uri intervalul de timp a fost atât de scurt încât „buf” -ul
nici nu s-a auzit, de aceea am zis că totul s-a petrecut fulgerător. Acum să vă
explic ce s-a întâmplat...
„Ochi de Şoim”, adică eu, a zărit la lumina ultimelor două raze de soare un
petec uscat de piatră ce ieşea din apă. Fără a sta pe gânduri – după cum se va
vedea deîndată - am păşit cu încredere cu piciorul drept pe respectivul petec
uscat în timp ce stângul, plin de elan, survola bolovanul în deplină siguranŃă
spre malul opus unde urma să aterizeze din clipă în clipă, urmat aproape
instantaneu de piciorul drept care-şi va fi încheiat misiunea pe piatra uscată.
Doar că... acel petec de piatră uscată s-a dovedit a fi un veritabil patinoar natural
în plină vară. Piciorul drept a luat-o la vale pe bolovan, oprindu-se în apa rece
însoŃit de primul „pleosc!”. Stângul, lipsit de suportul dreptului s-a lăsat chiar
mai prejos, făcând cunoştinŃă cu apa pârâului cu un metru în amonte, provocând
al doilea „pleosc!”. Între timp, tibia stângului şi-a încercat puterile cu bolovanul
din apă de care s-a izbit cu putere, dar numai cei cu auzul foarte bun s-au putut
bucura de acel „buf!” intermediar.
Deşi am ajuns într-o poziŃie destul de incomodă am reuşit să mă redresez şi
să ies din apă fără pagube suplimentare. M-am aşezat pe un pietroi şi credincios
principiului că apa nu-i bună nici măcar în pantofi, m-am descălŃat rapid spre ami goli apa din încălŃări. Apoi tot atât de rapid m-am încălŃat la loc, dar fără
şosete, pe acestea înfăşurându-le în jurul tibiei pe post de comprese reci, căci
tibia se umflase văzând cu ochii – dacă se poate spune aşa - pentru că între timp
cele două raze de soare au şters-o şi ele, lăsând întunericul stăpân deplin în
valea cea adâncă...
Între timp toată lumea a traversat pârâul fără alte incidente aşa că, fără a
pierde timpul, am început urcuşul pe versantul opus al văii. De data asta am fost
luaŃi în primire de o potecă ce urca lin, constant şi totuşi bărbăteşte spre a
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recupera altitudinea pe care am pierdut-o de bună-voie atunci când am decis s-o
luăm prin vale. În numai câteva minute zgomotul pârâului s-a pierdut undeva în
adâncuri iar noi ne bucuram de liniştea şi bezna nopŃii, ambele la fel de adânci.
Pentru câteva minute Alin şi Paula şi-au aprins lanternuŃele dar nu ne foloseau
prea mult aşa că am continuat suişul tot pe întuneric. Din când în când Alin ne
încuraja spunându-ne că în cel mult jumătate de oră ajungem la Cuntu. La fel i-a
zis şi lui George pe care a reuşit să-l contacteze pe celular. Iată că sosise şi
timpul să-mi amintesc de salata de varză pe care a pregătit-o Lore dar mai ales
la bunătăŃile ce speram să o însoŃească: o fripturică de porc, cartofi pai, o berică
rece si la urmă o îngheŃată de fructe...
După ce am traversat o mică pădure de brazi, în dreapta noastră se deschide
priveliştea magnifică a Muntelui Mic. Deşi cufundat în beznă deplină, distingem
în noapte Crucea şi releul. Ciudat însă, atât Crucea cât şi releul au luat-o din loc:
crucea coboară, releul urcă... În cele din urmă ne dăm seama că erau maşinile de
pe drumul spre Muntele Mic... Primele semne de civilizaŃie...
Curând apar şi alte semne de civilizaŃie: puzderie de luminiŃe pâlpâie în
depărtare. După ce ne-am dat cu toŃii cu părerea, am căzut de acord că în planul
apropiat se vedea Caransebeşul, apoi Lugojul, iar în planul depărtat, Timişoara!
BineînŃeles că nu ne-am permis nicio oprire, doar-doar ne vom încadra în
jumătatea de oră promisă de Alin. Mă întrebam cum o fi mai mobilizator: cu
sferturile mele sau cu jumătăŃile lui Alin? Deocamdată nu am găsit răspuns la
această dilemă dar promit să mai cercetez...
Deodată, în spatele nostru se aprinde un reflector puternic. EmoŃionat, încerc
să mă uit într-acolo să văd ce OZN ne urmăreşte dar sunt dezamăgit...,

nici de data asta n-am avut noroc: OZN-ul era... Luna!
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Curând auzim generatorul, apoi luminile cabanei Cuntu; un foc modest
mistuieşte ultimele gunoaie adunate de prin zonă şi tot pe acolo se părea că se
încinge un chef... dar eu nu mai am decât un singur dor: să ajung la... arhivă!
Deschid uşa şi sunt întâmpinat de un mârâit neobişnuit al lui Edy. Niciodată
nu s-a întâmplat să mă întâmpine astfel. Totuşi, imediat a revenit la sentimente
mai bune, alintându-mă cu pupici şi dând fericit din codiŃă.
- Şi pe noi ne-a mârâit când am intrat s-a mirat Rodica. E tare supărat că lam lăsat aici. Nici nu a vrut să mănânce şi a stat tot timpul ascuns sub pat...
Aflu că trupa cu care au venit Rodica şi Caius a luat-o prin cealaltă variantă
şi că au ajuns pe la şapte şi jumătate. Nici nu se compară cu drumul prin vale pe
care am venit noi, deci n-au cu ce se mândri în faŃa istorie! Şi totuşi, caii pe
lângă care au trecut merită a fi admiraŃi de toată lumea!

o famile unită
Dau cu ochii de sacul de dormit ce mă aştepta pe pat dar în acelaşi timp
ochesc şi o sticlă de cola pe care o golesc dintr-o sorbire. Imediat îmi dau seama
că exact de astea aveam nevoie aşa că renunŃ de bună-voie la salata de varză,
friptura de porc asociată, cartofii pai, berea rece şi îngheŃata de fructe pe care leam purtat cu grijă în imaginaŃia mea prin coclauri, fără a uita nimic. În schimb
bag la maŃ ce găsesc prin merindele noastre la care adaug un pahar de afinată pe
care ni l-a promis George încă de dimineaŃă, îmi oblojesc rana care între timp a
început a sângera, apoi mă strecor în sacul de dormit aşteptând cu nerăbdare
stingerea centralizată. Mai târziu decât de obicei zgomotul generatorului
încetează şi luminile se sting. Liniştea şi bezna devin stăpânele absolute ale
locului...
Ultima noapte a excursiei a început.
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Ultima zi. Luni, 15 august 2011

M-am trezit înainte de a adormi. Cum naiba să şi adorm cu burta plină,
prin care coca-cola şi afinata se rostogoleau în valuri de câte ori mă suceam de
pe o parte pe alta? Şi baş când au trecut efectele secundare ale cinei, auzul meu
fin percepe un zgomot ce venea din depărtare şi care se apropie tot mai mult.
După vreun sfert de oră de-al meu, jumătate de oră de-a lui Alin, în faŃa cabanei
opreşte un tractor din care se descarcă fel de fel de saci. Îl aud pe George că mai
schimbă vreo două vorbe cu tractoristul, apoi maşinăria o ia din loc luând cu
sine şi zgomotul motorului care după alt sfert respectiv jumătate de oră dispare
cu desăvârşire în noapte...
În fine, cântă şi cocoşii. Drept este că la Cuntu nu sunt cocoşi, în schimb
este... George! Era trecut de ora zece când a dat năvală în arhivă, supărat că
cineva a intrat pe contul său de messenger şi acum el nu mai poate intra.
- Îi dau ID-ul, parola şi nu mă lasă să intru dar apare scris: George eşti un
cur! Şi dute-n cur George!
Chestia asta m-a trezit de-a binelea. Că a intrat cineva în contul său nu m-a
mirat defel devreme ce toată cabana îi ştia parola. Da’ cum de vede George
mesajul intrusului fără să intre în cont?!
M-am extras cu grijă din sacul de dormit să nu deranjez buba de la picior şi
am trecut în camera de alături să-mi satisfac curiozitatea... Laptopul era pornit,
Id-ul şi parola erau şi ele la locul lor, doar reŃeaua se pare că era lipsă în aceea
dimineaŃă. Ledul modemului era pe roşu şi doar din când în când clipocea scurt
verde. Iar pe ecran, mesajul clasic: „signing in as george”.
- Uite, iar zice să mă duc în cur! îmi atrage atenŃia George.
Privesc nedumerit ecranul, apoi îmi pică fisa:
- George, cur se scrie a-s-s, deci cu doi „s”. Acolo scrie „ca George” nu
„cur George”. Şi nu poŃi intra pe messenger pentru că nu ai reŃea.
Peste câteva momente s-a rezolvat şi cu reŃeaua şi George a reuşit să se
logheze în sfârşit fără ca cineva să-l mai supere cu vorbe de ocară...
M-am apucat să fac cafeaua dar m-am lăsat păgubaş: mi-o luase George
înainte, cafa era gata făcută, trebuia doar să vină fraierii s-o bea. BineînŃeles că
am fost primul care s-a înscris pe listă.
Alin a renunŃat la planul de a face o plimbare pe ultima porŃiune din drumul
de aseară; Paula şi Rodica au luat-o însă într-acolo, ignorând „pericolul” de a se
întâlni cu câinii de la o stână din vale, pe lângă care trecuserăm aseară fără a fi
luaŃi în primire de paznicii de încredere ai stânii. Peste vreo oră s-au întors însă
fără a raporta niciun incident dar şi fără a termina de povestit istoria sutei de ani
pe care o au împreună!
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Între timp Lore îmi arată „saloanele” ce ne revin din cabană, inclusiv
mansarda. Facem şi un sumar inventar cu ce ar mai trebui făcut, prioritate având
sobele de teracotă. Restul să mai aştepte pân’ la anul.

1

Poza de adio: Edy, Olivu, Leo , Rodica şi Caius
Pe la ora două o luăm din loc spre maşină. E cald, dar prin pădure e destul
de plăcut. Caius a luat un avans considerabil, hotărât să stabilească un nou
record mondial pe traseul Cuntu – Jigoriei. Edy mă urma îndeaproape în vreme
ce Rodica şi Paula încheiau plutonul continuând şirul nesfârşit al poveştilor.
Privindu-l pe Edy mi s-a părut că azi şchioapătă mai rău decât în ajun când
l-am lăsat în grija lui George. Şi dacă ieri părea că-l doare piciorul drept din
faŃă, azi parcă îl doare piciorul stâng din spate. Mi s-a părut ciudat că, spre
deosebire de alte ocazii nu fugea ba înainte ba înapoi ci se mulŃumea să mă
însoŃească apatic profitând de orice ocazie să se oprească şi să se culce în iarbă.
Îmi amintesc reacŃia nepotrivită pe care a avut-o George în această
dimineaŃă, în timp ce lumea lua micul dejun. Un câine Husky, pripăşit de aseară
la Cuntu l-a supărat pe George mârâind în timp ce acesta îl mângâia prietenos
pe Ńeastă. ReacŃia lui George a fost pe cât de neaşteptată, pe atât de
disproporŃionată relativ la mârâiala câinelui: întâi l-a lovit cu piciorul în coaste,
apoi a pus mâna pe un par şi i-a mai altoit una peste spinare încât bietul câine a
zbughit-o schelălăind de durere şi nici nu s-a mai întors la cabană. În răstimpul

1

Am aflat recent că Leo a fost recuperat de la Cuntu şi dus acasă la Borlova, de unde dispăruse cu ceva
timp în urmă...
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ăsta, greu am reuşit să-l strunesc pe Edy care la rândul său sărise furios la
George spre a-şi apăra prietenul patruped.
Punând cap la cap întâmplările de ieri şi de azi am înŃeles în sfârşit
comportamentul ciudat al lui Edy. Chiar dacă le zicem „necuvântătoare”
animale găsesc calea potrivită să ne comunice ce au de zis, doar că noi nu ştim
sau nu ne străduim să le înŃelegem mesajul. Iar mesajul pe care ni l-a transmis
Edy a fost că a încasat-o şi el de la viteazul George, care, cel puŃin în privinŃa lui
Husky a dovedit că nu ştie că atunci când te apropii prima dată de un câine
trebuie să Ńii palma în sus, altfel câinele crede că vrei să-l loveşti. Mârâitul lui
Husky a fost un avertisment că ceva nu face bine, dar George nu şi-a bătut capul
să priceapă ce a greşit, găsind de cuviinŃă să-l ia la bătaie pe bietul câine...
Din toată povestea asta am ajuns la o concluzie: Edy nu va mai rămâne
niciodată singur, oriunde vom merge. Ori vine cu noi, ori cineva rămâne cu el.
Pe drumul de întoarcere nu s-a consemnat niciun incident, decât obişnuitele
sincope de orientare ale călăuzei noastre care încă de la intrarea în Lugoj Ńinea
morŃiş să virăm la dreapta. Apoi a tăcut din gură, supărată probabil că am
ignorat-o de atâtea ori. Şi pe când mă bucuram că peste cinci minute intrăm în
Timişoara, iar începe:
- Peste cinci sute de metri, viraŃi la dreapta!
Am simŃit cum îmi creşte tensiunea, dar m-am abŃinut.
- Peste o sută de metri, viraŃi la dreapta!
Atunci am avut o revelaŃie. Peste tot a încercat să mă bage pe centură! Aşa
deci! N-am mai putut răbda şi am răbufnit:
- Curva dracului, vrei înapoi pe centură, ai? Las’ că-Ńi dau eu centură când
ajungem acasă!

- Peste două sute de metri, efectuaŃi o manevră de întoarcere!
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