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Coma de Ransol



"...un fundal floral care curge din curţile oamenilor până la suprafaţa 

zbuciumată a apei repezi de munte, care saltă printre pietrele enorme, 

aşezate cu rost şi bun gust".

"...efectul vizual este 

neaşteptat şi cu atât 

mai interesant".

17



"Până una-alta ajung pe o pajişte înclinată care îmi aminteşte de Furkelpass. 

Faină la privit şi grea la urcat". 

"...drumul pare o haşură din aia, făcută-n grabă, încercând să sugerezi unda unui lac".

21



"Arată de parcă au cioplit-o cu pickhammerul!" 

"...poteca ce se înfăşoară în jurul micului pisc 

ce seamănă cu un coş de îngheţată pus invers". 

"În lipsa asfaltului, drumul pare trasat cu tehnica „sfumato” a lui Da Vinci..." 

29



"Am în cap numai cântecelul ăla pentru copii: „Podul de piatră, s-a dărâmat...”. 

Tipic românesc, ca Mioriţa, despre dezastre..." 

"Toni se piteşte după nişte brăduţi şi 

miroase florile galbene ascunse acolo".

37



"...aici la marginea şoselei şade, înclinată periculos spre cei ce trec, o ceşcuţă 

de cafea de vreo 6-7 metri diametru, metalică şi cu tot cu farfuriuţă". 

"Prea previzibil, 

totul, în faţa 

ghidonului".

51



"...Comapedrosa, cel mai înalt punct al Andorrei. Îl privesc, e în soare..." 

54



"Am tendinţa să absorb 

totul acum, când ştiu că 

mâine plec".

"Locul e pictural, micuţa 

curte e mărginită de ziduri 

înalte din piatră de culoarea 

nisipului..."

58
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benzi, care face o curbă la dreapta. Merg puţin nesigur, dar apare repe-

de următoarea tablă pe care scrie Coll de la Gallina şi atunci înaintez 

liniştit. 

Hai să fac aici paranteza necesară cu panourile astea pe care le tot po-

menesc şi care – pe toate căţărările din broşura mea – mă informează 

despre ce urmează în faţă. Făcute după modelul francez, aici sunt mult 

mai complete, adică afli unde te duci (denumirea vârfului, trecătorii, 

ce-o fi), la ce cotă este, la ce altitudine eşti tu, câţi kilometri mai ai de 

mers până acolo, care e panta medie pe următorul kilometru şi mai lip-

sea să pună un barometru care să-ţi dea date despre vremea până la 

următorul panou. Sunt multe informaţii şi din cauza asta le-au scris 

cam mărunt pentru mine, de fiecare dată mă chinui să citesc din mers. 

Cu timpul m-am obişnuit şi arunc privirea doar la informaţia care mă 

interesează în momentul şi situaţia dată.

Banda asfaltată pe care m-au băgat săgeţile alea are sens unic şi pe ea 

scrie că doar cicliştilor le este permis să vină şi din direcţia opusă. Este o 

căţărare prea importantă ca să nu te lase să o faci de pe ambele părţi. 

Acel sens invers rămâne pentru mine o restanţă pe care ar trebui cum-

va să o fac într-una din zilele următoare, mai ales că din partea aia ur-

mează să urce cicliştii în Vuelta de anul ăsta. În cel mai rău caz o rezolv 

data viitoare când mă întorc aici. Cum zice Călin: „O rezolvăm, maître!”. 

Acum am pus pe un pinion mai mare şi tot învârt în cap cifrele de pe 

ultimul panou, să-mi treacă vremea: cota finală la 1910 m, eu sunt 

acum la 1385 m, distanţă cinci kilometri şi sunt încă în stare să calcu-

lez în minte o medie cumulată de 10,5%. Aspră. Jumătate de Passo 

Giau, din Dolomiţi. Cu atât mai mult cu cât în jurul poienii mari pe care 

urmează să o ocolesc, drumul nu pare să urce prea tare la început, aşa 

că sigur va compensa mai sus. Nu mă bazez însă pe asta, n-ar fi prima 

dată când perspectiva mă păcăleşte şi – privind atent la vreo 500 m în 

faţa mea – detectez mişcare şi doi ciclişti. Zic „detectez” pentru că cei 

doi abia urcă, abia se ghiceşte mişcarea picioarelor în pedale şi nici pri-

virea mea nu mai e ce-a fost odată. Ăsta să fie adevărul despre înclina-

rea care, de aici, nu pare mare?

Mă apropii de ei suficient încât să îmi dau seama că sunt o tipă şi un 

tip. El, poate speriat de ce urmează sau chinuit de viteza prea mică, a 

luat-o înainte. E greu să zbori la deal dar, credeţi-mă, la fel de greu 
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este să poţi merge mai repede dar să fii obligat, pe o nebunie ca asta, să 

stai după cineva care abia se târăşte. Aşa că el şi-a părăsit perechea şi 

ca urmare pe ea o ajung prima. Are un pinion enorm pe roata de spate, 

bănuiesc că de 34 de dinţi şi bobinează cu răbdare şi în tăcere, în lumea 

ei. Când trec pe lângă ea şi îi arunc din mers aşa, în glumă, un „We're 

gonna die in here!”, tresare puternic, din păcate am speriat-o fără să 

vreau şi strigă „No, no, no!!”, aşa că mă simt obligat să îi spun că „just 

kidding”, fată, linişteşte-te, scăpăm cu viaţă... 

Da' adevărul este că nu e de joacă cu panta asta! Fac câteva zig-zag-uri 

pe porţiunile mai grele, nu de alta, dar cine ştie cum e până sus, poate 

nu se mai înmoaie duritatea căţărării şi atunci caut să-mi ocup loc la 

economy class. După o curbă strânsă la dreapta, când încep să cred că îl 

pot ajunge şi pe tip, încerc deja obişnuita fază cu acel binecunoscut cân-

tec italian şi strig: „Volareeee!”, să-l văd cum stă cu psihicul. E bine, el 

cântă cu mine, adică răspunde cu acel „Ooo, ooo!” care urmează şi uite 

aşa, când n-ai altceva mai bun de făcut în viaţă, urci pe pereţi din ăştia 

şi cânţi, râzând de tine, de alţii, de situaţie, altfel n-ai cum să ajungi sus 

întreg la minte şi la trup. Tabla izbăvitoare vine, ajungem aproape deo-

dată pentru că pe ultimii metri doar eu mai am puterea să mă ridic din 

şa şi să sprintez. Ne oprim, gâfâind, rupţi, da' al dracului de mulţumiţi 

de noi!

Până vine şi ea stau aplecat peste ghidon şi n-am chef de socializare. Mă 

gândesc la cum a fost. Mă bucur că nu m-am descurajat nici o clipă pe 

ăştia 5 kilometri grei. Am stat pe modul ăla al meu, de safe-media, 

cum îi spun eu. Adică merg la limita de viteză care îmi permite să mă 

simt ok şi să pot arunca priviri în stânga şi dreapta, mai pornesc came-

ra de filmat, mai trece vremea... Să nu uităm (şi de fapt să nu uit eu) că 

duminica viitoare am concursul de la Marmotte Pyrénées şi nu trebuie 

să îmi risipesc pe-aici toată energia fizică şi psihică. 

La un moment dat m-a cam apucat durerea de spate, semn că – stând 

doar în şa – m-au lăsat picioarele şi am început să trag şi cu muşchii de 

la şale, ceea ce nu e bine în general şi pentru mine în special, pentru că 

am ceva probleme în zona aia, moştenite de la tata. Aşa că, deşi nu-mi 

ardea deloc de asta, m-am obligat din timp în timp să mă ridic din şa, 

chiar şi numai 10-15 pedale, ca să mă mai îndrept. 

Atunci când muşchii coapselor sunt umflaţi şi ai senzaţia că după urmă-
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toarele pedale nu vei mai putea apăsa, singurul care te poate scoate din 

năcaz e creierul. Trebuie să găseşti metode de a trece peste asta şi fie-

care şi le inventează pe ale lui. Eu, de exemplu, mă ridic din şa, deşi în 

primele clipe pare o mişcare mortală şi rememorez toate lucrurile urâte, 

rele sau greşite pe care le-am făcut în ultima vreme, că toţi avem din 

astea şi îmi spun că na, asta e „plata”. Adică, cumva, o merit şi atunci 

sunt obligat să o duc. Şi sunt mai liniştit, nu îmi mai pun întrebări tâm-

pite, de genul „de ce fac asta?”. 

E puţin mai greu cu căţărările astea când le faci la vremea la care ar 

trebui să-ţi plimbi nepoţii pe care (încă) nu-i ai. Mă bucur că deja ştiu 

cum să le depăşesc. Este descurajant, să recunoaştem, să mai ai 5 km cu 

525 m de urcare, să scoţi apă din bidon doar dacă reuşeşti să-l lingi pe 

interior, să te bată soarele în cap, să fii obosit şi totuşi să trebuiască să 

urci. De ce „să trebuiască”? Nu ştiu, dar ştiu că n-aş fi renunţat pentru 

nimic în lume! De fapt şi Tibi (Uşeriu) spunea că ăsta e principalul lucru 

pe care trebuie să-l faci în situaţiile limită: să nu te gândeşti deloc şi sub 

nici un motiv de ce eşti aici şi de ce faci asta. Faine lecţii poţi învăţa de 

la oameni ca el! Vă recomand cartea lui, „27 de paşi”. A promovat pe 

raftul meu cu preferate.

Pe vremea când alergam, am citit undeva o butadă simpatică. Cică dacă 

eşti la un maraton unde e multă lume, vezi o domnişoară ce arată trăz-

net în colanţi, te uiţi la ea admirativ şi exclami: „Ia uite ce adidaşi mişto 

are asta!”, atunci te poţi numi împătimit de alergare. Ei, pe aceeaşi idee, 

în ciclism, atunci când ajungi în vârf după o căţărare grea ca asta şi te 

bucuri, nu că ai scăpat de ea ci că ai reuşit, atunci poţi spune că ai în-

ţeles cum stă treaba cu sportul ăsta cu pedale... Asta fac eu acum, pră-

buşit pe ghidon. Mă bucur că am reuşit. Oricum, avea mare dreptate 

puştiul ăla de pe La Rabassa...

Soseşte domnişoara şi pare cea mai proaspătă dintre noi trei. E şi nor-

mal, cu pinionul ăla nesimţit pe roata de spate... Vorba prietenului meu, 

Jozsi: „Două dinte contează...”. Acum intrăm în vorbă mai omeneşte 

decât pe traseu, eu lipesc autocolantul (era bine dacă aveam şi unul cu 

Avis 3000, s-ar fi potrivit la fix pe Coll de la Gallina!) şi ei remarcă cele 

trei culori de pe el. Sunt andorrezi iar eu le spun că da, „same colours, 

different countries”, eu sunt din România şi uite aşa discuţiile se leagă. 

Apropo de „andorrezi”, am căutat pe net şi se pare că nimeni nu ştie 

cum le spune locuitorilor din Andorra, toţi folosesc expresia „locuitorii”, 
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încep, alături de Claudiu de data asta, urcarea în stil andorrez, adică pe 

12%, printre case. 

Oamenii ăştia vor toţi să aibe privelişte asupra văii, aşa că îşi construiesc 

casele pe terase, practic una deasupra celeilalte şi după aia se chinuie să 

le lege cu un drum de acces. Adică nu se chinuie, ci ne chinuie. Când 

trecem buza găleţii, cum spuneam, intrăm într-o pădure de foioase, 

prima de felul ăsta pe care o văd în Andorra. N-aş şti să vă spun ce fel 

de copaci trec pe lângă mine dar brazii sunt încă rari, semn că mai 

avem de muncă până să cucerim Coll d'Ordino, care este şi el/ea undeva 

pe la 2000 m. Zic aşa pentru că nu ştiu cum ar trebui să spun, vârf sau 

trecătoare. Stăm câteva clipe să privim în plan real, undeva la picioarele 

noastre, ruta pe care mă pornisem eu după „morcov” şi care pare a fi 

drumul spre Arcalis. Ajungem şi acolo, dar peste câteva zile. 

Până facem pauza de privit, trece o „rachetă”, cum le zic eu ăstora, 

adică unul care cred că are vreo 20 la oră şi pedalează ridicat din şa, 

fără să gâfâie. Cel puţin eu nu aud nimic. O fi având evacuarea pe 

altundeva, nu pe gură. Când ne repornim şi noi, ne mai descurajează şi 

unul pe un E-Bike. În primă fază nu observ ce bicicletă are, deşi cadrul 

este ciudat de lat şi sunt şocat de cum trece pe lângă mine, mai ales că 

e un grăsunel. Abia după aia văd acumulatorul. O fi bună bicla asta elec-

trică să mergi cu ea la servici, ca să nu ajungi acolo transpirat, sau la 

cumpărături, să nu fii obligat să cari berile în mână, dar aici, pe traseele 

cicliştilor adevăraţi ar trebui să aibă bunul simţ să nu se bage, mai ales 

pe şosea. Nu neapărat că mă „dezumflă”, mă enervează de-a dreptul. 

Poate n-am dreptate, dar eu sunt de părere că dacă n-are picioare de 

pedalat, să-şi ia motor! Nu să se laude că a urcat pe bicicletă şi pe el l-a 

dus în spate dl. Watt. 

Claudiu se pare că e mai hotărât azi să ţină pasul, stă bine în trena mea 

şi tocmai de aceea încerc să merg constant şi nu prea tare, poate mai 

prinde şi el încredere. Azi are de „dat” două vârfuri, îi trebuie un psihic 

bun. Mă distrează ce mult îl motivează acel clasament din Challenge Big, 

mai mult decât orice altceva. 

Când să zic că încep să mă plictisesc, pentru prima oară de când am 

venit în Andorra drumul a devenit monoton şi fără ieşire la peisaj, mă 

ia prin surprindere o trecere de pietoni care deserveşte o potecă ce iese 

din pădure, traversează şoseaua şi intră înapoi pe partea opusă, nu 

înainte de a ne avertiza printr-un semn rutier că pe ea accesul maşini-
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lor şi bicicletelor (sau să fie alea motociclete?) este interzis. Suntem la cel 

puţin 4-5 kilometri de cea mai apropiată localitate, undeva pe la 1500 

m altitudine. Trebuie să recunosc că, deşi sunt umblat pe tot felul de 

munţi, aşa ceva nu am mai văzut! Pentru mine e a doua surpriză rutie-

ră pe un drum de munte, după acel sens giratoriu din traseul spre 

Grossglockner, în Austria, la peste 2000 de metri altitudine. Îl cert pe 

Claudiu că n-a încetinit, poate venea naibii vreun urs în fugă şi rămânea 

fără carnet de biciclist!

Ajungem în vârf destul de proaspeţi, au trecut chinurile de dimineaţă. 

Cei de la Climbbybike.com au dreptate: „A pleasant cycling climb”. Bine, 

tot ei spun după aia, vreo trei rânduri mai jos, că e de categoria 1a, 

adică dificilă. Aşa spunea şi Romica Jurca la „Meteo”, pe vremuri: vântul 

va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări locale. Şi era „aco-

perită”, indiferent de vremea de afară. 

Ne întâlnim la panoul din vârf cu tipul călare pe Specialized-ul portoca-

liu, pe care-l depăşisem cu vreo câţiva kilometri în urmă. Nu mă pot 

opri să nu mă holbez la bicicleta lui, aşa cum te uiţi la un Ferrari roşu 

sau la un Maseratti galben. Ne aude vorbind (nici n-avea cum altfel, 

Claudiu are uşoare probleme cu auzul şi trebuie să vorbesc destul de tare 

cu el), nu recunoaşte limba şi, curios, ne întreabă de unde suntem. 

„România” - zic. „Hmmm, departe... Şi aţi venit de acolo pe biciclete?”. 

Îi arde de glumă. Râdem şi ne lipim împreună autocolantele pe panou. El 

e olandez, biclă portocalie, ce altceva putea fi, PD-ist de-al lui Băse? Şi 

vine vremea să mă despart iar de Claudiu, pentru că el mai rămâne să 

colinde puţin pe dealurile de lângă drum iar eu plec spre El Forn, a doua 

mea căţărare pe ziua de azi dar pe care el o sare, tot din motive de 

Challenge Big.

Ei, acum trebuie să mărturisesc că imediat după ce am început coborâ-

rea din primul pas al zilei, Coll d'Ordino, am trecut în viteză maximă pe 

lângă o parcare plină cu maşini şi turişti întrebându-mă, preţ de o cli-

pă, ce-o fi acolo de-i atâta popor adunat. Furat însă de bucuria plutirii 

pe asfaltul perfect, mai ales după o urcare ce n-a fost deloc scurtă, am 

trecut prea nepăsător. Dacă mi-aş fi făcut „temele” temeinic, ar fi tre-

buit să ştiu că tocmai am ratat una dintre cele mai interesante şi spec-

taculoase atracţii turistice ale Andorrei. 

„Roc de Quer” este un punct de belvedere cum mai rar poţi întâlni. O 

platformă lungă de 12 metri, din care cea mai mare parte este suspen-
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dată deasupra văii în care şade oraşul Canillo şi este făcută complet din 

sticlă. Dacă ai curajul necesar să mergi până la capătul ei, poţi savura 

senzaţia de zbor la mare înălţime, fără însă să renunţi la umanul echili-

bru pe picioarele proprii. O statuie a unui bărbat ce stă meditativ chiar 

pe marginea hăului, cică ar trebui să te convingă că n-are de ce să-ţi fie 

teamă şi să capeţi – stând alături de ea – forţă şi încredere. Aş fi vrut 

să mă văd acolo... Probabil după o asemenea experienţă, rulajul cu peste 

70 km/oră pe două roţi care au doar ceva mai mult de doi centimetri 

lăţime mi s-ar fi părut joacă de copil. 

Coborârea e tot pe „parchet laminat”, din ăla căruia în Andorra îi spune 

asfalt. Greu îmi va fi acasă să mă reobişnuiesc cu drumurile noastre! 

Imediat ce trec curba, după primul umăr de deal, pot studia ce am de 

urcat în continuare. Am mai văzut filmul ăsta ieri, pe La Rabassa, pri-

vind spre Coll de la Gallina. De data asta însă ce urmează pare mai pri-

etenos. Sunt încă puţin prea departe dar tot pot să îmi fac o idee. Va să 

zică, în plin soare... Este fix ora 12 când fac poza spre El Forn şi parcă e 

prea cald pentru 1800 m altitudine. Să nu uit de apă, altfel dincolo de 

vale va fi măcel. Cum spuneam, panta nu pare de speriat şi cobor liniştit 

spre Canillo, a treia localitate andorreză mai mare cu care voi face cu-

noştinţă curând.

Şi Canillo e tot într-o „groapă” adâncă. Şoseaua se chinuie să-şi găseas-

că loc ca să coboare până în oraş şi prin unele locuri e mult ajutată de 

lucrările îndrăzneţe ale constructorului de drumuri. Se strecoară pe lân-

gă o stâncă, practic muşcă din ea şi chiar mi se pare că se mai văd ur-

mele dinţilor excavatorului, dar bineînţeles că e doar o închipuire de-a 

mea, o metaforă vizuală. 

Uite, doamnă (sper că, într-un fel sau altul, textul ăsta va ajunge şi la 

vânzătoarea de la mini-marketul din Ruşor, cei care au citit „Cu bicicle-

ta prin Hunedoara” ştiu despre ce vorbesc), ăsta se poate numi „drum 

şerpuit”, nu cel spre Hobiţa! Serpentinele ce îndulcesc înclinarea coborârii 

sunt generos ajutate de nişte lucrări grandioase de îmblânzire a coastei 

abrupte şi nu greşesc deloc când folosesc adjectivul ăsta. Sunt impresio-

nat şi poate de aceea asta e imaginea ce şi-a găsit loc pe coperta cărţii. 

Este atât de specifică Andorrei şi drumurilor ei ce se prăvălesc peste 

buza „găleţii”!

Las în spatele meu, apoi imediat ele ajung deasupra mea, nişte minună-

ţii de case-hotel şi mă întreb, a nu ştiu câta oară, dacă cineva îi obligă 
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răcoarea aia grozavă...

După ce depăşesc serpentinele în viteză mare, mai opresc prin micile lo-

calităţi, la poze. Un ochi ager şi interesat poate să vadă multe, chiar şi 

din mers. Un tricolor într-un decor ce pare cumva nelalocul lui alături 

de astea trei culori: între flori, mesteceni şi pereţi de casă construiţi din 

piatră. Sub două ferestre, nişte pervazuri scobite în buşteni pe care s-a 

păstrat coaja, ca să devină totodată şi ghivece de flori. Faină idee pentru 

o căsuţă la munte! Centrul de wellness este, totuşi, în Soldeu, o staţiune 

montană mare şi arată ca un hotel de cinci stele cu pomişorii ăia plan-

taţi în faţa ferestrelor largi şi cu faţada îmbrăcată în lemn şi decorată 

cu tradiţionala piatră şi... Nici nu mai am chef de viteză când trec prin 

locuri din astea! O las încet să am timp să admir, să mă minunez şi, 

inevitabil, să compar cu ce am lăsat acasă. 

Imediat mai jos de Soldeu şi după ce am depăşit şi micuţul dar esteticul 

El Tarter, intru pe drumul ce urcă la dreapta, nu înainte de a opri ca să 

mănânc un baton şi să citesc panourile în patru limbi care povestesc 

despre ce ar fi de văzut pe valea Coma de Ransol înspre care mă îndrept 

acum. Sunt aşezate într-o mică parcare, cu spatele la zidul de piatră şi 

având în faţă flori. Mă tot întreb cine îngrijeşte şi, mai ales, păzeşte 

florile astea? Primele case sunt la sute bune de metri depărtare. Toni le 

citeşte pe alea în catalană şi spaniolă, eu pe cele în franceză şi engleză, 

apoi schimbăm impresii până depăşim prima pantă. "Lejeră”, aşa, la 

vreo 10-11% pe 5-600 de metri, să nu schimbe tiparele ieşirilor din 

localităţile andorrane. 

Ce a urmat pe valea aia, nu se poate povesti decât dacă eşti scriitor... 

Voi încerca şi eu, orice ar fi şi oricum mi-ar ieşi, pentru că doar aşa îmi 

voi putea aduce aminte, peste ani. Merg, cale de cinci kilometri, nu mai 

mult, prin cea mai frumoasă vale pe care mi-a fost dat s-o văd vreoda-

tă. Nu pot să-l înţeleg, orice aş face, pe tipul care mă depăşeşte în vite-

ză, călare pe bicicletă, insensibil la tot ce e în jurul lui. O fi localnic şi 

trece pe-aici a suta oară. Eu mă mişc în reluare, toropit de aerul dulce. 

Miroase ca într-o ceainărie. Nu ştiu cum au făcut, dar pe malurile pârâ-

iaşului ce urmăreşte drumul (sau invers?) cresc doar buruieni care fac 

flori. Pentru că eu aşa ştiu de acasă: pe malurile unei ape trebuie să 

crească buruieni. 

Cred că dacă ar fi fost PET-uri aruncate în apă, ar fi avut şi ele etichete 
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frumos colorate, aşezate în curcubeu. Primele fotografii le fac în mo-

mentul în care mă opresc să mă lămuresc ce e cu priveliştile astea, pen-

tru că nu par reale, atât sunt de frumoase! Am stat acolo, am lăcrimat 

un pic, nu ştiu de ce, aşa am eu naturelul, mai simţitor şi pe urmă am 

plecat mai departe. Pot doar să sper că peste mulţi ani, Karina se va 

opri şi ea dintr-o tură de bicicletă într-un loc perfect, ca ăsta şi se va 

gândi la mine. 

Peste apă se aruncă poduri din piatră, arcuite inexplicabil la prima ve-

dere, ca nişte bolţi de catedrală, cu arcele desenate din pietre puse radi-

al, doar cu măestrie, fără mortar. Mi se par mai spectaculoase decât 

orice realizare arhitectonică de la orice pod celebru al lumii, prin simpli-

tatea lor minunată. Pe malurile pârâiaşului toţi brăduţii sunt perfect 

conici şi poate veţi spune că exagerez dar tocmai de aceea am şi început 

cartea asta cu imaginile şi abia apoi am pus poveştile, n-aveţi decât să 

aruncaţi o privire acolo. Dincolo de vale sunt tot felul de case, mai mici 

sau mai mari, de care, parcă cu sfială, brazii pădurii de alături cutează 

cu greu să se apropie, doar unul câte unul, desprinşi din desimea pădu-

rilor de deasupra lor. 

Pedalez cât pot eu de încet, ca să lungesc clipele... Oriunde mă uit, natu-

ra a aranjat perfect totul. Doar în grădina botanică din Strasbourg am 

mai văzut aşa combinaţii de plante şi copaci, iar aici nu cred să-i fi 

plantat nimeni aşa, doar că natura s-a întrecut pe sine. Descrierea aia 

din broşură, pe care am citit-o de dimineaţă, pe cât este de frumoasă şi 

tentantă, pe atât e de săracă...

Până eu mai fac poze, Toni se piteşte după nişte brăduţi şi miroase flo-

rile galbene ascunse acolo. Am ajuns la finalul drumului, de aici doar cu 

pasul se mai poate merge şi îmi promit, a nu ştiu câta oară de când am 

ajuns în Andorra, că la anul vin pentru o perioadă mai lungă, ca să am 

timp şi de nişte ture de hikking. Ratez atât de multe chestii faine, doar 

pentru că se termină drumul... 

Prietenii mei de acasă ar sări acum pe mine şi mi-ar spune iar că MTB, 

că... Greşesc, pentru că pe potecile astea nu e voie cu bicicleta. Aşa scrie 

pe indicatoarele lângă care m-am oprit acum, pline de farmec în naivi-

tatea lor. Scrise de mână, cu vopsea, dar deosebit de frumoase şi colo-

rate. Îmi amintesc cum, într-o tură de acasă făcută de la Ilia la Ţebea, 

am dat pe marginea drumului peste nişte plăcuţe într-un fel tot aşa de 
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