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      Bicicleta m-a făcut scriitor... Este o maşinărie care generează 

cuvinte, un instrument de vedere. Când urc în şa, intru într-o altă 

stare, una care transformă drumurile în imnuri şi impulsurile fizice 

în momente. Merg pe bicicletă pentru a le oferi ochilor mei imagini 

de neuitat. Din păcate nu pot face doar asta tot timpul...
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1.Densuş
sau ce se ascunde în spatele unor vedete ale turismului

Lungime: 76,1 km ▪ Diferenţă de nivel cumulată: 515 m ▪ Panta maximă: 6%
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ornit fiind să cercetez locurile din jurul PHaţegului, am decis să încep cu renu-
mita biserică veche de la Densuş. Imaginea 
ei, atât de cunoscută, m-a făcut să cred că 
sigur am mai fost eu pe-acolo cândva, însă 
atunci când am ieşit din drumul naţional în 
Toteşti, la doi paşi de oraş, am realizat că 
azi voi avea parte din nou de un traseu în 
premieră. Şi nici prin cap nu-mi trecea câtă 
dreptate aveam, dacă mă gândesc chiar la 
întreaga excursie.
Trebuie să încep cu ieşirea din Haţeg. După 
experienţa drumului spre Gurazlata, când 
vreo 10 km m-au „fluturat” toate maşinile ce 
goneau nebune pe asfaltul impecabil, des-
copăr pe hartă un traseu paralel care urma 
să mă scoată în Păclişa, prin stânga şoselei 
principale. Asfaltat frumos la început, mă 
face să mă gândesc că uite, contrar vorbei 
populare, se poate şi cu slănina în pod şi cu 
sufletu-n rai. Asta numai până când, odată 
cu intrarea în satul Nălaţ Vad, dau de clasi-
cele betoane, sparte. Drept pentru care nu 
am vreun sfat pentru cei doritori să mă ur-
meze, trebuie ca ei să-şi aleagă singuri: ori 
linişte, ori drum bun sub roţi.  
Merg agale, nu neapărat pentru că aş fi os-
tenit dar sunt ocupat cu driblatul găurilor. 
Profit de asta ca să observ în stânga mea o 
pădure îngrădită, care aduce cu parc den-
drologic părăginit, despre care aflu, cu aju-
torul unui localnic, că ar fi domeniul fostului 
palat de la Nălaţ, acum ruină. Am pornit po-
zitiv în excursia de azi, drumul rău sigur se 
va termina cândva şi, cu o gândire din asta, 
chiar şi una dintre găurile din ciudatul zid 
împrejmuitor mi se pare a avea formă de 
inimă. Doar câţiva cai frumoşi populează 
curtea-pădure, dar nu se lasă fotografiaţi. 
Când ajung la o intersecţie încerc să îmi 
readuc pe retină harta studiată acasă dar 

sunt uşor în ceaţă şi a-
tunci apelez la un să-
tean ce bea o bere 
pe o terasă. Mă în-
drumă spre şoseaua 
naţională şi îmi spune 
să nu-mi fac griji, pot 
circula pe acolo cu bicicle-
ta pentru că sunt echipat, 
uite, am până şi cască! 
Simpatic. Şi tare vesel. Poate de la hidrata-
rea zilnică, recomandată chiar şi la TV.
Din Toteşti fac la stânga pentru că acum, de 
pe ruta ocolitoare, vin dinspre Caransebeş. 
Până la renumita biserică drumul este des-
tul de bun şi cei nici 6 km trec repede, prin-
tre câmpii cultivate şi umbre de dealuri în 
zare. Ajuns în centrul comunei Densuş, pri-
virea îmi este mai atrasă de fostul conac al 
grofului, a cărui arhitectură abia se mai ghi-
ceşte, decât de biserica pitită undeva, pes-

te râu, la vreo câteva sute de metri depăr-
tare. Fotografiez în grabă şi acolo. Repet, 
imaginea monumentului este atât de cu-
noscută încât nu insist. Eu am venit să pe-
dalez şi ca urmare pornesc pe valea ce 
continuă şi pare să ducă la dealurile care, în 
sfârşit, sunt mai aproape. Ar trebui pe aici 
să ajung în satele Ştei şi Poieni.
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Peisajul s-a schimbat total. Aşa cum spu-
neam altundeva despre Ţebea, şi aici, dacă 
turistul reuşeşte să treacă de vedeta pli-
antelor publicitare, adică biserica veche, 
poate pătrunde într-o lume a satului româ-
nesc ancestral, aşezat într-o natură păstra-
tă în cel mai pur mod cu putinţă. Dacă sun-
teţi de acord să o vedem aşa, realitatea prin 
care acum mă plimb este o ilustrare a ideii 
că dacă reuşeşti să depăşeşti îngustimea 
dogmelor bisericeşti, o lume întreagă ţi se 
poate aşterne la picioare. Istoria străveche 
a monumentului construit prin secolul al 
XII-ea pare a fi la doar doi paşi temporali de 
noi, în comparaţie cu celelalte ctitorii ale na-
turii, ce străjuiesc malul drept al pârâului; 
pereţi stâncoşi despre care aflu că sunt 
formaţi din lava vechilor vulcani. Informaţia 
este disponibilă pe nişte plăci frumoase, 
aşezate la marginea şoselei, din care aflu 
cu uimire despre lavele-pernuţă sau despre 
falsele bombe vulcanice. Mici lecţii ilustra-
te, geologie pentru amatori. Se pare însă că 
bombele astea au fost lansate recent, pen-
tru că unul dintre panouri are o gaură cât 
toate zilele în el. Nu vreau să cred că a 
deranjat pe cineva şi de aceea arată aşa... 
Mai puţin prima tablă, restul nu mai au - nici 
una - plexiglasul protector... Cred că dacă 
aş face nişte cercetări, l-aş găsi acoperind 
nişte coteţe. În fine, n-am venit să mă ener-
vez şi prefer să admir şi să fac cunoscut 
modul în care cineva a încercat, totuşi, să 
facă ceva pentru turism în zona asta. 
Când valea se desparte în două, aleg să 
merg mai întâi pe cea din dreapta. Aflu că i 
se spune Valea Fierului şi asfaltul mă mai 
duce vreo 3-4 km şi se termină. Trecerea la 
drumul forestier o observ târziu şi nu ştiu 
dacă din cauza asfaltului prost sau a maca-
damului bun. Acum îmi spun că aş fi putut 
să mai merg o bucată de drum, dar poate 
fac asta data viitoare. Ştei mi se pare, la o 

privire aruncată din mersul bicicletei, un sat 
de oameni prea puţin gospodari şi parcă 
regret acum că v-am adus pe aici. Doar da-
că poţi să observi farmecul aparte al case-
lor vechi şi ruinate dar încă locuite şi să faci 
în acelaşi timp abstracţie de curţile înnoro-
iate, te poţi bucura de plimbare. Satul româ-
nesc ancestral de care pomeneam nu tre-
buia să fie ca ăsta... Aşa că fac rapid stân-
ga-mprejur şi îmi încerc norocul pe celălalt 
braţ al văii.
Parcă sunt la un curs seral: tocmai am lăsat 
de-o parte istoria şi acum sunt la ora de bo-
tanică. După ce cobor un pic spre pârâu, 
drumul îngust mă conduce printre nişte gră-
dini bogate, mă trece prin frigiderul bineve-
nit al unui culoar întunecos de copaci şi mă 
aruncă direct în mijlocul poveştii sadove-
niene a dumbrăvii minunate! Opresc fără 
să vreau şi mă pierd cu privirea în fâneţele 
colorate. Aici, dacă bărbatul vine de la mun-
că şi vrea să ducă nevestei un buchet de 
flori, nu trebuie să se preocupe dacă e des-
chis la florărie sau dacă are bani la el, are 
nevoie doar de o coasă şi poate o sfoară. 
Ferice de vitele astea pe lângă care trec, 
pentru ele fiecare prânz pare făcut doar din 
prăjituri, cu florile astea ce umplu câmpul! 
Berzele, de care e plin prin satele apropi-
ate, sunt la vânătoare prin iarba înaltă. Un 
copăcel stingher pare exilat din pădure. 
Oriunde întorci capul, vezi ceva aparte, 
chiar şi gărduleţele strâmbe şi legate aiurea 
cu sârmă par la locul lor aici. Cursurile mele 
serale trec la ora a treia, entomologia, în cli-
pa în care – fermecat de culorile de pe trico-
ul meu – un fluture enorm mi se aşează pe 
umăr. Nu pot decât să îl privesc, atâta cât 
decide el să stea şi să-mi pară rău că am 
plecat azi singur la drum. Am ratat o foto-
grafie grozavă, cu cel mai mare fluture pe 
care eu l-am văzut vreodată, făcut, cred, 
din catifea neagră şi maro. Poate vreodată 

(...) şi mă aruncă direct în mijlocul poveştii sadoveniene a dumbrăvii minunate! Opresc 
fără să vreau şi mă pierd cu privirea în fâneţele colorate. Aici, dacă bărbatul vine de la 
muncă şi vrea să ducă nevestei un buchet de flori, nu trebuie să se preocupe dacă e 
deschis la florărie sau dacă are bani la el, are nevoie doar de o coasă şi poate o sfoară. 
Ferice de vitele astea pe lângă care trec, pentru ele fiecare prânz pare făcut doar din 
prăjituri, cu florile astea ce umplu câmpul! 
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să aflu şi cum îl cheamă. Nu l-am întrebat la 
timp, a stat câteva clipe la admirat şi a zbu-
rat. Intrarea în satul Poieni pare o alee de 
parc aşa cum o văd acum, străjuită de un şir 
aliniat de copaci. Copiii se scaldă veseli şi 
zgomotoşi în pârâu, mă uit la ei, mă bine-
dispune şi mă distrage bucuria lor, aşa că 
dau cu roata în primele pietre. Final de 
traseu şi pe braţul ăsta de vale, în sat nici nu 
mai intru, aşa că nu-l pot compara cu Ştei.
Mă întorc, de data asta cu regret şi spre 
drumul naţional merg acum pe altă rută, 
peste nişte dolme domoale. Urcările sunt 
lejere şi coborârile mă răcoresc, având în 
faţă crestele Retezatului mărginite jos de 
câmpuri de floarea-soarelui. Înainte de a 
intra în Peşteana, dau o fugă în dreapta pâ-
nă în satul Peşteniţa, e doar un kilometru. 
Inspirată mişcare! Găsesc aici un sătuc fer-
mecător, plin de copii ieşiţi la joacă sau 
călare pe biciclete şi care, aşa cum deja 
sunt obişnuit, salută cu sărumâna străinul 
apărut pe la ei. Nu ştiu cum s-a rătăcit pe-
aici o dubiţă de Prahova, plină cu lubeniţe, 
şoferul merge agale pe străduţe şi îşi strigă 
marfa, cum pe vremuri făceau cei cu înghe-
ţata. Uite, la doar câţiva kilometri depărtare, 
dau aici peste satele româneşti aşa cum ar 
trebui să fie ele! Merg de-a lungul pârâia-
şului din sat şi las în stânga o pensiune cu 
un nume destul de neinspirat, cred eu, „Dor 
de casă”, pare să fie din aceeaşi categorie 
cu păstrăvăria „Happy Fish” din drumul la 
Stâna de Vale. În faţa fiecărei case, peste 
drum de ea şi pe malul apei, câte o băncuţă 
stă aşezată în iarbă. Sunt de toate felurile şi 
pot pune pariu că fiecare sătean şi-a cons-
truit-o pe a lui, ca să fie cea mai frumoasă. 
Peşteana e ultimul sat prin care trec înainte 
de merge spre Sarmizegetusa. Merită vizi-
tat, zic eu, în întregime. Eu m-am preumblat 
pe toate străzile, mirat peste poate de cură-
ţenia şi estetica lor. Când opresc, curios, în 
faţa unui panou informativ, sunt „agăţat” de 
un băieţel ocoş care mă întreabă dacă nu 
vreau să merg la Tăul Fără Fund. Povestim 
puţin, Laurenţiu e volubil, dezinhibat şi bine 
informat. Îi promit că revin, ca să merg şi la 
tău, dar când nu sunt cu bicicleta. Aflu că 
acolo sunt plante carnivore, da' parcă nu-mi 

prea vine să cred, până nu văd informaţia 
scrisă pe un panou, la marginea drumului. 
Ne complimentăm reciproc („Ce sat frumos 
aveţi!”, „Ce bicicletă frumoasă aveţi!”) şi 
plec spre al doilea obiectiv turistic cunoscut 
al zilei. Nu înainte de a fotografia biserica 
din sat, cu nimic mai prejos decât sora ei 
mai celebră din comuna alăturată. 
Din nou nu cred că trebuie să insist prea 
mult, locul unde ajung este binecunoscut: 
Sarmizegetusa. Oricum, azi mi-am umplut 
spaţiul disponibil cu surprizele din spatele 
„vedetelor” turismului haţegan şi nu-mi 
pare rău. Multă lume confundă localitatea 
în care mă aflu acum cu celebra cetate da-
cică din Munţii Orăştiei şi asta este o bilă 
neagră pentru cei care se ocupă de promo-
varea obiectivelor din judeţ. La Sarmizege-
tusa de aici, cred că oamenii locului sunt 
încă necăjiţi că romanii i-au învins pe daci, 
altfel nu-mi explic atmosfera de lâncezeală 
plictisită, asta ca să nu zic sictirită, ce mă 
întâmpină în parcarea din faţa obiectivului. 
Cu greu reuşesc să urnesc pe cineva să îmi 
aducă o Cola rece, renunţ să mănânc un 
langoş, deşi mi-e poftă, dar costă cât 3 kg 
de banane şi nu vreau să încurajez asta.
Profit de vântul de spate care mă duce 
practic în braţe şi cei 15 km până la Haţeg îi 
fac pe nesimţite. Ce uşor e ciclismul în con-
diţii din astea! Mă abat scurt până în satul 
Breazova, în speranţa că pot să mai desco-
păr ceva deosebit. Numele satului îmi arată 
că sunt pe şoseaua ce duce în Banat, are o 
muzicalitate sârbească. Dar acum, sincer, 
fac ocolul ăsta doar ca să-mi exersez pute-
rea de a părăsi o direcţie de mers facilă 
pentru a lua vântul în piept, fără ca asta să 
fie neapărat necesar. După vizita asta, tot 
Peşteana rămâne prima în topul zilei. 
Maşina am parcat-o la benzinăria de la ieşi-
rea din Haţeg spre Deva. Până îmi schimb 
tricoul transpirat, admir bannerul imens ca-
re prezintă toate obiectivele turistice princi-
pale ale zonei. Admir şi iniţiativa celor care 
l-au pus, vrând astfel să îşi ajute clienţii să 
nu rateze ceea ce ar fi de văzut. Dar clienţii 
stau, într-o maşină, nas-în-nas cu bannerul 
şi butonează, rupţi de lume, telefoanele. 
Mai mult ca sigur verifică informaţiile...

15
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7.Băiţa - Hărţăgani
sau cum am întârziat un pic la o şedinţă istorică

Lungime: 47,2 km ▪ Diferenţă de nivel cumulată: 690 m ▪ Panta maximă: 16%

474747

Aleg să pornesc prin nişte locuri hunedo-
rene despre care habar nu aveam 

(mea culpa) că au găzduit evenimente is-
torice importante. Am fost de multe ori pe la 
Băiţa, am prieteni acolo şi în câteva dăţi am 
urcat chiar până la Hărţăgani. Ba am mai 
mers o vreme şi spre Trestia, pe MTB, până 
m-a învins prima pantă pe macadam, dar 
asta e altă poveste...
Acum pedalez alături de Călin şi mă simt 
deosebit, pentru că asta e o ocazie rară. 
Călin e un solitar, prin excelenţă, îi plac tu-
rele în care să meargă aşa cum simte el în 
ziua respectivă. Nu pot să-l condamn pen-
tru asta pentru că de multe ori şi eu am ne-
voia singurătăţii în şa, mai ales când vreau 
să „scriu” live. El a ales pentru azi MTB-ul, 
aşa că probabil pe traseul destul de deluros 
care ne aşteaptă vom face un fel de yo-yo 
cicilistic: la deal eu voi fi în faţă iar la vale, pe 
şoselele care nu se anunţă chiar cele mai 
bune, el va zbura şi eu voi suferi. Sau, mai 
bine zis, Fabiana va suferi. Da, azi pedalez 
pe „bătrânica” mea Cervélo, încălţată cu 
ghetuţe de 25 mm pe roţi, tocmai din motive 
de asfalt prost. 
Imediat ce trecem podul peste Mureş par-
curgem repede Şoimuşul şi apoi facem 
dreapta, spre fabrica de ciment care pe vre-
muri strica tot peisajul, colorându-l tern, în 
gri. Trecem de drumul spre Fizeş, la dreap-
ta, nu ne ducem (încă) nici în stânga spre 
Peştera şi mai lăsăm în laterale câteva po-
sibile destinaţii care însă nu au cum să 
ducă prea departe de şoseaua – hai să-i 
zicem – principală. Oprim la primele poze 
doar înainte de a intra în Băiţa, e acolo o 
căsuţă tare faină, aproape de stâncile de la 
Crăciuneşti, pe care împătimiţii alpinis-
mului se caţără. 
Nici n-am intrat bine în comună şi trebuie să 

mă opresc din urca-
rea ce-mi smulge 
prima transpiraţie a 
zilei, pentru că am 
surpriza să întâlnesc 
o prietenă, Camelia, 
cea care ne tot arată, 
prin fotografiile ei minu-
nate, cât de frumoase 
sunt locurile astea. Po-
vestim scurt, pentru că azi nu sunt singur în 
tură şi Călin a plecat deja în faţă. Cu toate 
astea, la biserică nu mă mai pot abţine şi 
fac scurt la dreapta, este acolo un drumeag 
care nu trebuie ratat. Duce nicăieri, vreo 
câteva sute de metri, dar are aşa o pantă 
grozavă încât prima oară, când am ajuns 
aici cu una din caravanele ciclistice care se 
mai organizau în Deva, era să cad de pe 
bicicletă. Acum ajung imediat sus, undeva 
deasupra turlei, asta-i dovada că – cel puţin
 

din punct de vedere fizic – am mai evoluat. 
Mental n-aş zice, pentru că l-am lăsat pe 
Călin de căruţă, eu atras fiind de farmecul 
urcării dificile. Mă aşteaptă în centrul comu-
nei şi mă cam ceartă, dar nu e supărat. Sau 
cel puţin aşa sper eu.
Rulând spre Hărţăgani, se pot vedea pe 
versantul dealului uşi vechi din lemn, mai 
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mici sau mai mari. Bănuiesc că sunt beciuri 
de cine ştie când, în care localnicii îşi mai ţin 
una-alta. Dacă eşti atent, când treci pe lân-
gă ele poţi să auzi cum fierbe vinul şi cum 
se limpezeşte ţuica aia bună, de prună. 
Dar, să nu anticipăm... 
După ce intrăm în sat, eu dau să fac drepta, 
peste un podeţ, dar Călin mă opreşte şi mă 
întreabă unde merg. Din turele trecute, pe 
acolo ştiu eu drumul. Pentru mine satul ăsta 
înseamnă căţărarea aia de trei kilometri ju-
mate, până pe vârful dealului, printre case. 
Dură şi "suculentă", ascunsă bine de tot pe 
o vale, dar ăsta nu poate fi un motiv să o 
rataţi! V-am pus-o pe hartă, nu o povestesc, 
vă las să o descoperiţi singuri... „Lasă tu 
asta”, îmi zice Călin, „în faţă ai fost?”. N-am 
fost. El ştie bine locurile, de aici se pare că 
pleacă multe trasee prin păduri. Şi uite aşa 
am ajuns la mica noastră „West Side Story” 
a zilei, în cazul în care îmi este permis să 
susţin că un sat poate avea cartiere. 
Cei câţiva kilometri ne poartă pe lângă case 
de tot felul, unele vechi tare şi acoperite 
complet de viţă de vie, dar cu antene de TV 
la vedere, alta are un târnaţ foarte intere-
sant, larg şi complet închis de un adevărat 
mozaic de gemuleţe mărunte, pare că omul 
n-a avut sticlă decât la dimensiuni mici şi 
atunci s-a adaptat. Dar depăşim şi un ade-
vărat hotel în construcţie, enorm, pare unul 
dintre blocurile alea pe care cineva le cons-
truia pe vremuri la sate. Toate astea pig-
mentate de poveştile cu care Călin mă în-
cântă, din turele date de el pe aici. În jurul 
meu sunt pajişti pe care vacile sunt atât de 
statice de parcă ilustrează un calm aparte, 
aşa de obişnuit în satul ardelenesc într-o 
duminică spre prânz, când lumea ascultă 
slujba şi visează la „zupa” de găină cu tăiţei. 
În capătul satului drumul continuă dar eu 
sunt cel care trebuie să se oprească, odată 
cu asfaltul. Aşa plătesc de fiecare dată tri-
but faptului că nu merg şi pe MTB. Poate 

prietenii mei au dreptate şi eu nu ştiu ce 
pierd. Poate că într-o bună zi voi face şi pa-
sul ăsta, deşi mi se pare greu. Acum întorc 
şi, ca să compenseze tristeţea mea de că-
lător nesatisfăcut, Călin îmi spune că am 
putea urca la biserica aia albă care se vede 
aşa de frumos undeva pe dealul de lângă 
noi. S-a dovedit a fi o idee foarte bună.
Sus merg 30-40 de metri şi pe macadam, 
Fabiana suportă cu stoicism chinul pentru 
că altfel nu avem cum să ajungem în curte. 
Ne aşezăm pe o băncuţă care, cu cele pa-
tru laturi ale ei, înconjoară o masă simplă, 
din lemn. În cimitirul de alături, pe lângă o 
mulţime de flori, avem parte de un paras-
tas. Aveam să aflăm imediat asta când unul 
dintre săteni vine şi ne îmbie cu o ţuică. Ce 
ziceam? Din păcate ne este imposibil, nu 
se potriveşte cu efortul fizic. Călin însă re-
gretă că nu şi-a luat ambele bidoane de 
acasă şi cam trage cu ochiul la bicicleta 
mea, care are pe cadru două recipiente. Îi 
tai elanul când îi spun că al doilea e pentru 
jacheta de ploaie şi căciuliţă. O fi bună ţuica 
asta, dar foiţa de ploaie a fost destul de 
scumpă, n-aş arunca-o... În schimb mân-
căm nişte prăjituri colosale, din astea avem 
voie în tură şi omul cu ţuica e darnic, pro-
babil pe principiul „Bei cu mine, eşti ca un 
frate, nu bei, eşti ca doi!”. 
Şi acum ajung la partea istorică, pentru că 
preotul se opreşte o clipă lângă noi, suntem 
totuşi o prezenţă insolită aici, acum, şi ne 
povesteşte cum la masa asta, în urmă cu 
peste 200 de ani, au stat Horia, Cloşca şi 
Crişan la sfatul în care plănuiau atacurile 
asupra conacelor grofilor din Băiţa. Practic 
stăm pe aceleaşi băncuţe. Şi noi, cu nepă-
sare, halim prăjituri... Dar povestea adaugă 
farmec locului şi bisericuţei, care numai de 
asta nu duceau lipsă.
Mă ridic şi merg un pic prin cimitir, spre vale. 
Sub mine se aştern câteva zeci de vieţi tre-
cute. În schimb, în zare am parte de prive-
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liştea unui deal pe care se desenează, între 
casele rare, fel de fel de forme geometrice, 
în culorile cunoscute, de câmpuri frumos 
cultivate. Oare câte vieţi actuale se aştern 
acolo, până sub coama pierdută în ceaţă? 
Fiecare cu gândurile lui, cu problemele sau 
bucuriile lui... O diversitate fantastică şi 
asta pe un simplu deal din Hărţăgani... La 
nivel de lume, asta devine ceva de necu-
prins... Nouă ne ia o zi întreagă să cutreie-
răm aşa o zonă restrânsă şi în lumea asta 
sunt atâtea de văzut! Îmi aduc aminte de 
Alexandra Podu, actriţa din Sibiu care, în 
piesa de teatru, „Love, mon amour”, izbuc-
nea în plâns la gândul că pe lume sunt atât 
de mulţi oameni şi ea n-o să-i poată, nicio-
dată, cunoaşte pe toţi... Nu ştiu ce mă de-
termină să filosofez aşa în timp ce, obli-
gatoriu, fac şi o fotografie. Poate doza mare 
de zahăr, prea brusc băgată în organism, 
nu ştiu, trebuie să întrebăm un medic. Ţuică 
n-am băut, vă jur, de obicei aia îmi dă ase-
menea stări.
Jos, în sat, oprim la gardul unei căsuţe al-
bastre ca cerul toamna. Tanti vine curioasă 
la poartă şi o întrebăm cam de când e casa. 
„Nu ştiu, maică, e mai veche decât mine”. 
Ocoleşte (intenţionat?) cuvântul „bătrân”. 
De-o vreme încoace încep şi eu să ştiu de 
ce. O mai chestionăm de una, de alta, aflăm 
cum şi din ce se prepară culoarea aia care 
face să mi se înmoaie genunchii de câte ori 
o văd pe câte o casă, la ţară şi după aia ni 
se urează, brusc, s-avem drum bun. Un fel 
de „mai mereţi, că eu am lucru de făcut!”. 
Aşa că no, merem.
Am depăşit de-acum Băiţa pe drumul de 

întoarcere şi oprim un minut la izvor, să ali-
mentăm bidoanele. Măcar cu apă, dacă 
altceva n-a fost să fie... Acolo e un bărbat 
care, intrând în vorbă cu noi, ne povesteşte 
cum a chefuit el aseară la birtul din sat, cu 
nişte prieteni pe care nu i-a mai văzut de 
mult. „Şi... aţi băut ţuică?”, îndrăznesc. „Ba, 
că n-avea, am dat cu vodcă!”. Blasfemie...
Vom continua pe drumul care face la dreap-
ta şi duce în satul Peştera. Din nou ar trebui 
să iau piatra aia metaforică în gură, pentru 
că pe aici nu am mai fost niciodată şi există 
o vorbă cum că aşa trebuie să faci pe dru-
murile parcurse în premieră. Încep urcarea 
cu teamă, mi s-a spus că nu e prea uşoară 
şi drumul e din beton, vechi de când s-a 
deschis exploatarea şi ca urmare foarte 
spart. Cei câţiva kilometri de chin reprezin-
tă plata obligatorie ca să putem ieşi peste 
deal, direct la Vălişoara. Trebuie spus aici 
că mergem spre cariera care aprovizio-
nează fabrica de ciment de la Chişcădaga 
cu materie primă şi, cu ocazia asta, pot şi 
eu să văd unde duce acea nesfârşită bandă 
transportoare ce a venit până acum paralel 
cu noi, pe dealuri. 
În acest punct aleg să închei, puţin atipic, 
traseul nostru de azi şi cei care sunt deja 
prea osteniţi de dealurile zilei, se pot întoar-
ce la Deva. Au de parcurs o nimica toată:   
20 km, pe plat sau la vale. Curajoşii însă, 
pot întoarce paginile spre capitolul următor 
şi pot alege tot 20 km dar cu mult mai ofer-
tanţi. Şi mai dificili, se înţelege, pentru că în 
viaţă nu primeşti nimic gratis. Mica buclă 
prin Peştera şi Ormindea face, cum se spu-
ne, toţi banii... 
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15.Dudeşti - Podele
sau cum poţi să revii pe nişte drumuri pe care nu ai fost niciodată

Lungime: 66,6 km ▪ Diferenţă de nivel cumulată: 1000 m ▪ Panta maximă: 12%
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ica mea excursie de azi e singura de Mpână acum pe care am scris-o pur şi 
simplu „la cald”, adică imediat după sosirea 
acasă. De obicei las impresiile să se decan-
teze o vreme, uneori câteva zile, pentru că 
astfel am ocazia să le învârt în cap pe toate 
părţile şi să le pun sub forma cea mai potri-
vită. Azi, însă, totul a fost atât de neaşteptat 
încât iată-mă, imediat ieşit de la duş, în faţa 
tastaturii!
Am plecat de dimineaţă, duminică fiind, să 
fac mişcarea zilnică. Mi-am zis că o urcare 
nu prea dificilă din Dealu Mare spre Dudeşti 
ar fi potrivită pentru o vreme rece şi ceţoasă 
cum e astăzi. În Deva, dacă scoţi capul pe 
geam nu vezi bine nici blocul de vis-à-vis... 
Sunt 2 grade şi, pentru prima oară în toam-
na asta, iau pe mine bluza groasă. Prin oraş 
e pustiu, pe o astfel de vreme doar cunos-
cătorii fenomenului „mişcare în aer liber” 
părăsesc fotoliile şi televizoarele.
Aşa cum, de fiecare dată când trec în ţările 
vestice, mi se pare că aterizez în altă lume, 
aşa e şi acum; după podul de peste Mureş, 
mă trezesc, brusc, într-un soi de primăvară 
mai răcoroasă, dar foarte colorată şi – de 
aceea – veselă. Unde eram cam morcovit 
la plecare, acum mintea mea se destinde, 
inima se deschide şi picioarele pot şi ele 
porni la efort. E plăcut, nici nu are rost să 
spun mai mult.
Trec de Vălişoara şi, ca întotdeauna, arunc 
o privire în stânga, „zidului” ăla de şosea 
care pătrunde în lumea caselor de pe coas-
tă. Oare când o să mai am curaj să merg 
încă o dată pe-acolo? 22% nu e joacă, pen-
tru asta trebuie pregătire psihologică spe-
cială. Acum urc Dealu Mare pe DN aproape 
fluierând şi din vârf continui la stânga, spre 
Dudeşti. Pe prima pantă mă depăşeşte o 
maşină, un SUV mititel care mai apoi mă 

aşteaptă. Şoferul des-
chide uşa, e un fost 
coleg de-al meu de 
servici. Stăm la o po-
veste, îmi spune că 
citeşte articolele mele 
şi uite aşa, se pare că 
ziua mea continuă să fie 
tot mai frumoasă! Plecăm 
amândoi la deal, el apasă 
o pedală şi dispare rapid, eu urc mai încet, 
chit că am două... Sunt ridicat din şa, mi se 
pare mai lesne aşa şi privesc cum, din stân-
ga mea, pe măsură ce câştig înălţime pei-
sajul se ridică la fel ca un decor la teatru. 
Sus nu pot să mă abţin, opresc din nou şi 
mă tot uit... Aşa ceva nu vezi în fiecare zi! 
După dealul colorat din apropiere, în pla-
nuri succesive, privirea trece peste câteva 
văi în care ceaţa urcă în degrade-uri fine, 
de la albul plin din adânc şi până la cenuşiul

închis de pe creste. Nuanţele devin tot mai 
palide odată cu distanţa şi până la urmă se 
pierd toate în albastru deschis. Apoi, abia 
ghicit, aproape ca un nor ce acoperă tot 
orizontul, stă maiestuos Retezatul, vârstat 
cu alb de la primele ninsori ale anului. Dacă 
privirea lunecă spre stânga şi îndrăzneşte 
să scotocească şi mai departe, în zare se 
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văd cele două vârfuri printre care trece 
Transalpina, înainte de a coborî pe partea 
cealaltă, în Rânca. 
Încerc în zadar să surprind toate astea cu 
telefonul. Bine că aparatul foto stă acasă, 
lenea de a-l căra a fost prea mare şi – în 
definitiv – azi aveam o simplă tură de antre-
nament. Drept pentru care stau minute în 
şir să îmi impregnez memoria cu imaginile 
astea. Sunt rare, nu ştiu când voi mai avea 
ocazia să le văd. Ceva mai sus, când peda-
lez agale povestind la telefon cu Karina şi 
încercând să îi descriu ce e în jurul meu, mă 
abordează un nene care îmi arată, pe par-
tea opusă, Muntele Găina, alb de nea şi el. 
Eu încerc să mă revanşez cu Retezatul dar 
moşul nu vede prea bine. Şi, în fond, e moţ, 
are ochi numai pentru munţii lui. Aşadar, mă 
aflu într-un punct din care văd vreo 100 de 
kilometri în jurul meu. Mă gândesc cu drag 
la unii dintre devenii mei, rămaşi în fotoliile 
alea... Dacă vreţi să aveţi parte de toate 
astea pe viu, luaţi-vă biciclete şi colindaţi 
împrejurimile! Dar neapărat alături de mine 
pentru că, se pare, am eu pe cineva acolo 
sus care mă iubeşte şi îmi spune când şi 
unde să merg. Cum, e greu? Eh, nimic în 
viaţa asta nu e uşor, în fond... Poate doar 
coborârea asta lungă şi dreaptă care face 
ca panta medie a întregii căţărări să fie una 
mult mai mică decât s-ar cuveni. Întotdea-
una aici îmi dau drumul uitând complet de 
frâne pentru că la final şoseaua urcă şi mă 
opreşte, treptat, blestemata de gravitaţie, 
ca de fiecare dată.
La biserică am de ales: pot coborî în stân-
ga, ies la Vălişoara şi merg direct acasă sau 
pot face dreapta, mai urc un pic şi cobor în 
Podele, pe „roller-coaster”-ul ăla de care 
deja v-am povestit în alt capitol, printre ca-
se, păşuni şi copaci care tocmai s-au dez-
brăcat, nu toţi, de hainele verii. E drept că 
ies dincolo de Dealu Mare, spre Brad şi mai 

am o urcare de făcut. Ei, voi ce-aţi fi ales? 
Lasă, ştiu... Da' eu fac la dreapta şi, când în 
faţa mea se deschide toată valea, las bici-
cleta culcată pe iarbă, mă aşez în fund pe 
asfalt şi stau să-mi clătesc privirea. În ulti-
mul kilometru n-am prea pedalat, mai mult 
am căscat gura, da' contează? E abia ora 
două şi ceva dar ziua e tot mai scurtă şi um-
brele aruncate de copaci sub soarele ce a 
încremenit la buza dealului, sunt deja lungi. 
Plec de pe drum şi mă apropii de o mică fa-
milie de copăcei. Doar cel mic a mai păstrat 
hainele pe el. Îmi pare că e ţinut ascuns în-
tre cei doi golaşi, dar, totuşi, nu mi-a scăpat. 
Nici nu avea cum, la ce frumos e. Înapoiat la 
şosea tot aştept, în speranţa că va trece o 
maşină, să-l rog pe şofer să îmi facă o poză 
pentru album, dar vreo zece minute nu tre-
ce nimeni. Sunt toţi acasă, la prânz.
Când pornesc, iau în piept direct cel mai di-
ficil „gât” din zona asta, vreo 50 de metri cu 
12% dar mă caţăr ridicat din şa şi mă gân-
desc cum nu aş fi crezut vreodată că îmi 
poate veni să cânt pe aşa o urcare! Stau cu 
ochii pe Dealu Fetii, pe satul de sub el şi pi-
cioarele îmi sunt ca fulgul. Îmi aduc aminte 
de doamna psiholog de la lansarea mea de 
carte din Cluj. Ea spunea că sunt momente 
în care creierul blochează emisfera respon-
sabilă cu durerea, suferinţa şi îţi conduce 
gândurile spre ceva plăcut. Subiectul poate 
fi oricare. Acum este pur estetic. 
Urc şi cobor într-un ritm alert, stopat tem-
porar doar de o porţiune încă umedă a şo-
selei, unde sunt mai atent. Ar fi păcat să îmi 
stric ziua cu o trântă. Sus, la cealaltă biseri-
că, văd cum în dreapta mea coboară, într-o 
curbă strânsă, alt drum îngust şi asfaltat, pe 
care nu-l ştiu. E posibil? Doar am fost de 
atâtea ori pe aici! Acum însă copacii nu mai 
au frunze şi îl văd clar. Merge spre drumul 
naţional, acolo unde vreau eu să ajung. Să 
o iau pe-aici? Şi dacă se termină asfaltul? 

Apoi restul de 20 de kilometri sunt doar un carusel nesfârşit de imagini colorate şi 
învârtite înnebunitor de stroboscopul luminii filtrate de pădurea ce fuge pe lângă mine 
cu viteză mare. Alături, senzaţiile deja cunoscute: arsura vântului rece ce bate din faţă şi 
vrea să mă oprească, durerea plăcută din coapsele obosite de atâtea pante... Când 
ajung la pod, în Şoimuş, albastrul adânc al cerului face loc unui gri metalic ce înlocu-
ieşte tot coloritul vesel prin care am pedalat azi.
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   Acces rutier:
Din Deva spre Brad pe DN76 
Stânga spre Dudeşti pe DC166
În jos spre DN76 şi la gutui
      drum fără număr
Înapoi la Deva pe DN76  
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În fond, ce mare brânză ar fi? Urc înapoi. 
„Never stop exploring” . Şi cobor.
Sper să iasă într-adevăr la drum, pentru că 
altfel o să am ceva de muncă să mă întorc... 
Coborârea e aspră şi, după vreun kilome-
tru, altă intersecţie. Jos/sus. Câte drumuri 
mai au ăştia pe-aici, frate? (Multe. Nu mai 
departe decât mica buclă ce apare pe hartă 
cu roşu, s-a asfaltat chiar înainte de a tipări 
albumul şi trece chiar prin faţa casei priete-
nului meu. Vedeţi? Dacă îmi citeşte poveş-
tile...) Altă alegere şi, deja ştiţi, nu? Merg la 
deal. Greu ca naiba dar după vreo 3-400 de 
metri totul se închide între două curţi splen-
dide şi nu mai pot înainta. Rămân chiar ală-
turi de gutuiul care cred că deja s-a împodo-
bit pentru Crăciun, pentru că poamele aurii 
par aprinse de lumina soarelui. Multe, ca 
globurile. În jurul meu e un concert de lătră-
turi, am deranjat toată pacea locului cu apa-
riţia mea. Stau de vorbă o vreme cu nenea 
care a ieşit la poartă şi care mă îmbie cu o 
gutuie. Unde s-o pun? Sunt enorme, n-am 
buzunare aşa de mari şi îmi pare rău. Poate 
mă întorc cu un rucsac, mâine... Şi uite aşa, 
de pe un drum deja bătut şi (credeam eu) 
cunoscut, mai iese de-o poveste. Păi aşa 

nu o mai terminăm niciodată cu traseele din 
judeţul ăsta!
Întorcerea spre casă începe la baza Dealu-
lui Mare cu o pană şi apoi cu o cameră de 
rezervă deja defectă la valvă. Am spus eu 
că totul se plăteşte... Minunăţie versus ghi-
nion. Sun la Jancsi şi vine din Brad cu o 
cameră de bicicletă, ba chiar îmi face şi pa-
na, că mâinile mele sunt cam bocnă. Apoi 
restul de 20 de kilometri sunt doar un caru-
sel nesfârşit de imagini colorate şi învârtite 
înnebunitor de stroboscopul luminii filtrate 
de pădurea ce fuge pe lângă mine cu viteză 
mare. Alături, senzaţiile deja cunoscute: 
arsura vântului rece ce bate din faţă şi vrea 
să mă oprească, durerea plăcută din coap-
sele obosite de atâtea pante... Când ajung 
la pod, în Şoimuş, albastrul adânc al cerului 
face loc unui gri metalic ce înlocuieşte tot 
coloritul vesel prin care am pedalat azi. 
Reintru în ceaţa ce mă înghite şi din cauza 
asta nu mă pot opri să nu îmi programez, în 
gând, ieşirea următoare.
În faţa casei, Garminul e oprit la... 66,6 km. 
Ba, mai mult, îmi mai arată şi că azi am 
urcat, cumulat... 999 m. Aha, deci de asta 
penele alea! Ptiu, drace!
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20.Lunca Cernii
sau cum m-am plimbat, ciclist cârcotaş, cu bicicleta printr-un muzeu

Lungime: 147,4 km ▪ Diferenţă de nivel cumulată: 1820 m ▪ Panta maximă: 14%
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ura de Lunca Cernii, cum obişnuim noi Tsă îi spunem, este una dintre cele mai 
frumoase care se pot face cu bicicleta de 
şosea în judeţul nostru. Chiar dacă asfaltul 
nu este perfect peste tot, ba, aş spune că 
pe alocuri e chiar departe de aşa ceva, va-
lea asta este magică, în special după tune-
lul de la Cheile Cernei. În plus de asta, cei 
147 km şi peste 1800 de metri cumulaţi de 
urcare, dacă socotim din Deva, îţi asigură 
un „brevet” de ciclist amator valoros, în ca-
zul în care poţi duce tura până la capăt. 
Cu o zi înainte am cam exagerat cu pedala-
tul, am cutreierat pe la Podele şi apoi pe la 
Cerbăl, aşa că azi rulez încet între Deva şi 
Hunedoara, în răcoarea dimneţii. Am plecat 
din nou înainte de ora 7, îmi place trezirea 
asta la viaţă, a mea şi a naturii în acelaşi 
timp. Eu am un avantaj, pentru că am băut o 
cafea. Îmi trece prin cap că în ritmul ăsta voi 
face o zi întreagă pe drum dar pur şi simplu 
nu pot accelera, stau, plin încă de lene, cam 
pe la ritmul lui „unchiu' Coclis”, bătrânul 
nostru prieten care face traseul ăsta zilnic 
pe bicicletă, de mulţi ani, indiferent de vre-
mea care e afară. 
Cred că declicul intrării în ritmul normal are 
loc pe serpentinele care duc spre Cinciş. 
Ajung acolo odihnit şi aşa se face că scot un 
„personal best” pe căţărarea asta. Opresc 
doar când am în faţa ochilor o privelişte ge-
nerală splendidă a lacului. Zona este su-
perbă, atâta doar că trebuie ca cineva s-o 
scoată de sub gunoaie şi să scape de 
ruinele clădirilor rămase neterminate şi ale 
nimănui. De câte ori trec pe aici, gândul îmi 
zboară la Annecy, unde este cel mai curat şi 
mai bine amenajat lac din Europa. Am mai 
spus eu odată că România e frumoasă, cu 
condiţia să priveşti doar în zare... Când 
cobor acum ochii dau de un asfalt cât se 

poate de grotesc şi mă 
întreb dacă edilii res-
ponsabili cu întreţi-
nerea şi repararea 
drumului nu vin cumva 
cu elicopterul la lac, 
sau nu vin deloc? 
Ca să mă mai scoată din 
gândurile negre, câinii lo-
cului organizează ad-hoc 
o ştafetă. După ce doi dintre ei mă fugăresc 
cât e gardul lor de lung, mă predau paznici-
lor casei următoare şi tot aşa, vreo 4-5 curţi. 
Nu mă panichez, deja ştiu să fac diferenţa 
între dulăi periculoşi şi din ăştia care se iau 
după mine doar aşa, din plictiseală. Ceva 
mai târziu, după ce trec de Casa Albă şi de 
campingul acela care e singurul loc cu ade-
vărat minunat de pe lacul ăsta, sar la mine 
patru deodată dar trec printre ei în viteză, 
cu tupeu şi nu prea au timp să facă nimic.

Da' parcă voiam să vă povestesc despre 
Lunca Cernii, nu despre câinii comunitari. 
În plus de asta, mi-am propus să vă conving 
să veniţi pe aici cu bicicleta...
După ce ies din Topliţa şi dau în drumul cel 
nou, îmi cresc aripi. Pe valonatele de până 
în Dăbâca nu trag tare dar merg binişor, pe 
micile urcări mă ridic din şa de fiecare dată, 
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chiar dacă azi am o senzaţie naşpa când 
fac asta, parcă mă sufoc instantaneu. Va 
trece. Valea este tare frumoasă dimineaţa! 
Lumea abia se trezeşte, nu e încă nici ora 9, 
pe dealuri stă aşa, o uşoară pâclă dar nu 
sunt chiar sigur de asta pentru că şi oche-
larii mei se cam aburesc de la cele 12 grade 
care sunt afară. Mi-a plăcut la început dar 
răcoarea asta, pe care n-o mai răzbeşte 
soarele ăla odată... deja e prea mult. Până 
ies mai la lumină, să mă vadă razele, timide 
încă acolo unde se lărgeşte valea, sufăr de 
frig şi mă mângâi doar cu gândul că mă voi 
întoarce către casă pe la ora prânzului, la – 
cine ştie? – vreo 34 de grade, aşa că media 
de temperatură a zilei va fi numai bună. 
Asta îmi aduce aminte cum spunea unul, că 
dacă ai un politician cu venitul de 10.000 de 
dolari pe lună şi 10 oameni cu 100 de dolari 
pe lună, se cheamă că venitul mediu pe cap 
de locuitor e rezonabil. Da', până una alta, 
cei mai mulţi suferă. Ca mine acum, la mâ-
necă scurtă.
Urc repede Valea Ursului, care începe ime-
diat cum ieşi din satul Hăşdău, nerăbdător 
să trec de tunel şi să ajung în porţiunea de 
traseu pentru care am venit de fapt. Asta nu 
înseamnă că mi-e uşor, panta creşte, pe 
măsură ce trec kilometrii şi atunci când 
ajung sus, de fiecare dată simt o uşurare. 
Tunelul e de fapt o „gaură” în stâncă, n-are 
decât vreo 50 de metri lungime, este mai 
mult un punct de reper şi un fel de poartă 
spre zona minunată, aşa că nu trebuie să 
vă faceţi probleme în ce priveşte vizibilita-
tea. Cobor de pe deal şi admir, pe dreapta, 
coamele rotunjite ale dealurilor şi căsuţele 
care – din loc în loc – stau ascunse sub ele. 
Pe la primele gospodării, pe când pedalez 
voiniceşte, drumul fiind uşor la vale, umbra 
mi se vede tare fain şi picioarele, cu miş-
carea lor rotundă proiectată pe planul şose-
lei, par nişte pistoane care apasă rapid şi 

puternic în pedale. Până mă admir eu aşa, 
alături de pistoanele alea începe să se 
alungească o umbră cu urechi ciulite. Al 
dracului, mi-a luat urma şi vine după mine! 
Parşiv, fără să latre. Un câine. Un fleac. Îl 
las lat în câteva zeci de metri, la peste 40 la 
oră cât am. Poate că asta a fost şi şansa 
mea, se zice că ăştia care vin aşa, tăcuţi, 
muşcă. Da' nu ştiu dacă reuşea să apuce 
piciorul în mişcare. 
La ieşirea din Lunca Cernii de Jos îmi pare 
rău, acum (aşa păţesc mereu!), că n-am fă-
cut o poză, tre' să ţin minte pe data viitoare. 
Indicatorul de ieşire din sat şi cel de intrare 
în Lunca Cernii de Sus sunt aproape unul 
peste altul. Arată haios aşa, am putea spu-
ne că cea de sus e la acelaşi nivel cu cea de 
jos. Învăţat minte, opresc ceva mai încolo, 
pe dreapta, să fac poze spre curtea biseri-
cii. Nu că aş fi eu mare fan, dar cimitirul şi 
curtea sunt unele dintre cele mai faine pe 
care le-am văzut eu prin România. O pajiş-
te verde, chiar sub pădurea de foioase. Doi 
bătrânei mă privesc curioşi de la gard, dar 
ezită să mă abordeze. Ce-or fi gândit?
Valea asta, pe aici pe unde sunt acum, e 
practic un muzeu etnografic în aer liber! Nu 
ştiu de ce nu am observat asta până acum, 
de câte ori am fost pe aici. Poate că e prima 
dată când mă uit mai mult şi mai atent în 
jurul meu şi asta mulţumită faptului că azi 
sunt în documentare pentru album. Sunt 
atâtea case vechi şi de-a dreptul fermecă-
toare! Nu ştiu dacă unele sunt luate de oa-
meni de la oraş ca şi case de vacanţă şi 
păstrate cât mai exact cum au fost, doar din 
punct de vedere funcţional fiind renovate, 
sau sunt casele localnicilor şi ei sunt aşa de 
gospodari. Pentru că am văzut câteva im-
pecabile din punctul de vedere al curăţe-
niei, cu acoperişuri moderne dar după arhi-
tectura lor părând a avea cel puţin 100 de 
ani. Bârnele de lemn crăpat care alcătuiesc 

Până beau şi mănânc povestesc cu un nene care şi-a sprijinit motocositoarea la umbră 
şi s-a băgat la o bere, ca tot ţăranul român harnic. Îmi povesteşte ce bicicletă a avut el 
mai demult, da' acu' e bătrân, nu mai poate pedala şi a dat-o, a luat 100 de lei pe ea. Pare 
nehotărât dacă să fie sau nu mândru de afacere. „Avea vreo 6 viteze ...”, spune, cu 
regret. Îl întreb câţi ani are şi zice că 53. E deodată cu mine. Nici nu e de mirare că nu mai 
putea merge cu ea.
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pereţii sunt zugrăvite cu acel bleu deschis 
făcut în casă, din var, nu cu lavabilă sau aşa 
ceva. Sunt sigur de asta, pentru că acea 
nuanţă este inconfundabilă. Apoi ceapa 
aia, pusă la uscat (ei, vezi, ăsta poate fi un 
semn că e casă de localnic) şi florile alea 
galbene care se pare că sunt peste tot prin 
satele astea... Poate şi-au dat de la unul la 
altul răsaduri pentru că efectiv fiecare casă 
are flori galbene în faţa pridvorului!
După ce trec de cele două Lunci intru – la 
un pod – în Gura Bordului. Satul cred că e 
ascuns pe undeva, cum dealtfel sunt şi toa-
te indicatoarele rutiere, ascunse în tufe. Nu 
mă mir, la Deva aşa sunt semafoarele între 
crengile copacilor, ce pretenţii să am aici? 
După vreun kilometru văd şi eu vreo trei 
case. În rest, pustiu. Ba, sunt câteva ruine 
la drum. Probabil că localitatea mai există 
doar pe hartă, faptic nu prea mai este nimic. 
Şoseaua e plină de pietre căzute de pe ver-
sanţi, de copaci chiar (o fi fost furtună şi aici, 
ca acasă) şi pe unele locuri se circulă doar 
pe o bandă. Au făcut aşa un drum fain şi 
acum nu mai vede nimeni de el... A costat 
aproape 25 de milioane de euro, după cum 
se laudă pe tablele puse pe margine şi 
acum e lăsat de izbelişte. Păcat, dar atât de 
tipic pentru ţara asta... Uite, mă surprind a fi 
într-o dispoziţie poate prea critică în capi-
tolul de faţă, dar asta doar pentru că îmi 
pare tare rău că avem în judeţ aşa o vale 
superbă şi ne batem joc de ea. 
La marginea drumului e plin de utilaje pen-
tru exploatare forestieră şi pe dreapta re-
marc o casă, construită în buza unui deal. 
Toată coasta de deasupra ei este cheală, 
proprietarul a tuns-o „zero”, fără milă. Apoi, 
dacă la prima ploaie vine tot versantul pes-
te casa lui, se plânge că n-a avut noroc. 
După ce ies din Gura Bordului încep să văd 
pe marginea şoselei borne cu „Rusca Mon-
tană”, de parcă drumul chiar ar merge până 
acolo. Cum să pui borne, cum că ar mai fi 
15, 14, 13 kilometri şi după aceea să laşi 
drumul să se încheie în pădure, dând într-o 
simplă potecă? Eu finalul ăsta îl ştiu, nu mai 
sunt surprins, spre deosebire de alţii care – 
fiind pentru prima oară pe aici – mai speră 
să poată merge cu maşina până în Rusca 
asta. Mă caţăr iute pe ultimele pante, scur-

te, sub mine sunt 14% dar nu-mi pasă. Mai 
grav ar fi să prind turma de la stâna de aici 
acasă şi să mai am parte de o repriză de 
urmăriri canine. Am noroc, stâna e pustie, 
aşa că pot să mă bucur de privelişte şi de un 
baton de cereale uitat prin rucsăcel şi 
plimbat şi azi, tocmai de la Deva. Astea sunt 
cele mai bune, cele care au făcut deja câte-
va ture împreună cu mine, le-a topit soarele 
de câteva ori, s-au reîntărit de tot atâtea ori 
şi acum le-a venit rândul la haleală.
Ziceam că eu ştiu locurile, dar România as-
ta mereu surprinzătoare mă întâmpină cu 
un nou indicator rutier care semnalează, 
chiar la liziera pădurii, unde începe poteca, 
cum că depăşirea, de aici încolo, este per-
misă. E pus la glumă, altfel nu-mi explic. 
Mai este şi o tablă, atârnată într-un copac, 
care mă anunţă că de acolo începe judeţul 
Caraş-Severin şi ar fi cazul să mă opresc, 
altfel trebuie să schimb titlul albumului. Aş 
râde, dacă nu mi-ar veni să plâng.
Îmi dau drumul la vale, voi opri în vreun sat 
la un suc rece şi acidulat, cu mult zahăr. Am 
trecut de 75 de kilometri parcurşi şi acasă e 
departe, am nevoie de aşa ceva. Mă întâl-
nesc iar cu moşul în căruţă, unul pe lângă 
care am trecut pe urcare. Mă întreb unde-o 
merge, că mai sus nu este – practic - nimic. 
Poate după niscaiva lemne? Că e plin de 
exploatări peste tot, în Gura Bordului cel 
puţin au distrus complet pajiştile de pe mar-
ginea Cernei cu utilajele grele. Nu mai spun 
ce e pe drum, pământ adus pe roţi, din pă-
dure. Sunt nevoit să merg multă vreme pe 
stânga pentru că pe banda mea probabil că 
a circulat o vreme unul din utilajele astea, 
sunt doar „plăcinte” mari de noroi. Nici nu 
cred că le dă prin cap lucrătorilor că bucăţile 
asfaltate, de 10-20 de metri, făcute la fieca-
re intersecţie cu drumurile forstiere ce intră 
în pădure, se află acolo pentru ca ei să aibă 
unde să îşi cureţe roţile. 
Ceva mai la vale îl întreb pe un nene dintr-o 
curte dacă drumurile alea spre Negoiu şi 
Meria sunt asfaltate. De fiecare dată când 
trec pe aici mă întreb asta, atunci când văd 
indicatoarele. Da, spre Negoiu e asfaltat, 
până în satul aflat la vreo 2-3 kilometri dis-
tanţă, dar pe celălalt e doar macadam şi – 
oricum – e o pantă, zicea, de nu poţi urca cu 
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bicicleta! „Mai mare şi decât la Râuşor!” Ce 
standarde scăzute are! Aş încerca Negoiu 
ăla dar sunt, totuşi, grăbit, nu de alta dar dă 
căldura peste mine. Poate altădată. Şi dacă 
tot am oprit, mai prind în poză un exponat 
din „muzeu”, o casă veche. De data asta îmi 
sare în ochi bicicleta, sprijinită de perete. 
Abia acasă am văzut, mărind imaginea, că 
era un model vechi, cine ştie de când, de 
Bianchi. De-aş fi observat atunci, pe loc, pe 
cuvânt că aş fi stat să negociez o achiziţie.
Nu opresc la birtul din Lunca Cernii de Sus. 
Cred că o să scriu LCS de-acum, e prea 
lung şi tirania spaţiului tipografic oricum îmi 
limitează textele. Pe terasă e prea multă lu-
me, deja se apropie prânzul şi mare parte 
din tineretul satului e la o bere, îşi admiră 
scuterele, maşinile second şi... iar sunt rău, 
dar ăsta e adevărul. Prin grădini şi pe câmp 
am văzut doar oameni de vârsta a treia. De 
când cu accidentul lui Costi nici nu-mi prea 
place să poposesc aici, am stat probabil 
prea mult atunci, aşteptând ambulanţa. Nu 
mai povestesc, că vă sperii şi n-o să vă mai 
cumpăraţi biciclete, dar a fost un eveniment 
cu happy-end. Realizez abia când trec de 
ultimele case şi încep urcarea spre tunel ce 
greşeală am făcut. Bidonul meu e gol... Nu 
mai am de la cine să cer apă, poate doar 
dacă aş striga la băbuţa care e cu vacile, pe 
pajiştea din stânga mea, da' e departe. Îmi 
aduc aminte că am la mine o fiolă de mag-
neziu lichid şi o sorb pe aia. E acrişoară şi o 
să-mi ţină de sete până găsesc de băut. Cu 
ocazia asta chiar vă recomand să aveţi aşa 
ceva prin buzunare,în turele lungi; vă scapă 
de crampe musculare.
Încerc, imediat după tunel, să prind în ima-
gini adâncimea cheilor Cernei, deasupra 
cărora mă aflu acum. Prăpăstiile astea sunt 
rezervaţie naturală şi îmi tot promit că într-o 
bună zi le voi face cu pasul, vreau doar să 
merg cu cineva care să mă poată ghida, am 
înţeles că drumul este destul de dificil. Nu-i 
uşor să fac o fotografie spre adâncuri, ve-

getaţia nu-mi prea permite şi nici nu găsesc 
un unghi bun. În schimb fac o poză cu Toni, 
cum stă ea aşa, sprijinită de parapet, gata 
să se ia de piept cu dealul.
Urcarea asta e lejeră şi practic e ultima se-
rioasă din drumul pe care-l mai am de făcut 
până la Deva. Pe partea cealaltă, la vale 
zbor şi scot o medie de fix 50 km/oră pe cei 
şase kilometri, câţi sunt până jos, în sat. La 
prima alimentară, în Hăşdău, opresc să iau 
apă pentru bidon, Pepsi (na, că mi-a scă-
pat!) pentru burtică şi o Eugenia, că parcă 
mi-e poftă să ronţăi şi altceva decât batoa-
ne. Până beau şi mănânc povestesc cu un 
nene care şi-a sprijinit motocositoarea la 
umbră şi s-a băgat la o bere, ca tot ţăranul 
român harnic. Îmi povesteşte ce bicicletă a 
avut el mai demult, da' acu' e bătrân, nu mai 
poate pedala şi a dat-o, a luat 100 de lei pe 
ea. Pare nehotărât dacă să fie sau nu 
mândru de afacere. „Avea vreo 6 viteze ...”, 
spune, cu regret. Îl întreb câţi ani are şi zice 
că 53. E deodată cu mine. Nici nu e de mira-
re că nu mai putea merge cu ea.
Când ajung iar lângă lac, aglomeraţie ma-
re! Cine ştie după câte maşini au alergat 
până acum cei patru câini pentru că la mine 
se uită apatic şi nu ridică nici măcar capul. 
Degeaba m-am pregătit eu pentru întâlnire, 
i-a doborât căldura. Dau şi ultimele urcări 
iar de la serpentine e povestea obişnuită a 
drumului până acasă. Oboseală, satisfacţie 
şi poftă de o bere rece care aşteaptă cumin-
te în frigider. Singurul lucru nou este că în 
sfârşit au la OMV-ul din Hunedoara brioşe 
cu ciocolată (de câteva ture încoace tot în-
cerc să iau şi nu găsesc) aşa că acum stau 
în fund pe bordură şi degust una, împreună 
cu un suc rece. Când am plătit, doamna de 
la casă m-a întrebat dacă „am şi pompă”. 
Nu m-am putut abţine, m-am întors cu spa-
tele, să o vadă în buzunar. Sunt sigur că nu 
la asta se referea. Oricum, mi-am făcut 
plinul şi am energie să ajung până la Deva, 
să urc până la frigiderul ăla...

Opresc doar când am în faţa ochilor o privelişte generală splendidă a lacului. Zona este 
superbă, atâta doar că trebuie ca cineva s-o scoată de sub gunoaie şi să scape de rui-
nele clădirilor rămase neterminate şi ale nimănui. De câte ori trec pe aici, gândul îmi 
zboară la Annecy, unde este cel mai curat şi mai bine amenajat lac din Europa. Am mai 
spus eu odată că România e frumoasă, cu condiţia să priveşti doar în zare... 
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39.Straja
sau cum să urci pe bicicletă o oră ca să ajungi într-un pustiu turistic estival

Lungime: 116,3 km ▪ Diferenţă de nivel cumulată: 1775 m ▪ Panta maximă: 17%
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ste ora 8 dimineaţa, fata mi-a plecat la ESaschiz unde duminică are concurs, 
aşa că profit de vremea frumoasă şi de ziua 
liberă ca să fac o tură plănuită mai demult: 
urcarea din Lupeni până la Straja. Mă pre-
gătesc şi eu pentru un concurs dificil, cel de 
la Marmotte Pyrénées şi am nevoie de ceva 
pe măsură, pentru ca să văd cum stau. Din 
Lupeni până sus, în staţiune, panta medie 
este de 10% pe vreo 8 kilometri, aşa că va fi 
exact ceea ce îmi trebuie, chiar dacă pentru 
a ajunge pe Tourmalet va fi nevoie cam de 
două ori mai mult ca distanţă şi metri urcaţi. 
În plus de asta, când mă întorc îi musai să-l 
urc şi pe partea cealaltă... Brrr...
Pe drumul ce-l fac cu maşina din Deva cad 
câteva clipe în admiraţia umbrei lăsate de 
Toni, vălurindu-se pe marginea drumului. 
Îmi place senzaţia asta de plecare în tură cu 
startul de altundeva decât de acasă. Am 
aşa, aş spune emoţii, când se apropie mo-
mentul să opresc maşina şi să trec la cele-
lalte pedale, chiar dacă am mai făcut asta 
de foarte multe ori. Să le zic, clasic, „fluturi 
în stomac”, deşi – cum v-am mai spus - pe 
coborâri am mâncat doar muşte până 
acum. Startul îl voi lua azi din Pui, ca să am 
parte de o tură rezonabilă. Ar fi prea puţin 
să plec din Petroşani, asta făcea Karina în 
primul ei an de ciclism, iar din Deva... Am 
făcut şi „prostia” asta o dată, cu Costi, dar la 
întoarcerea acasă, după vreo 240 km, ve-
deam pe marginea drumului cai albi care nu 
cred că existau în realitate. Adică a fost 
prea mult. Am la dispoziţie doar cinci ore, 
pentru că am oaspeţi acasă, la masa de 
prânz. Parchez în centrul comunei pe un 
loc larg şi complet gol, trag la o margine, mă 
echipez şi plec. Vor fi suficienţi 120 km ca 
să mă satur de bicicleală. Până mâine.
Şoseaua este extraordinară, mai rar aşa 

ceva prin turele din 
România! Are o ban-
dă lată pe margine, 
pe care pot rula fără 
să am grija maşinilor. 
Nu cred că pentru ci-
clişti a fost gândită pen-
tru că e prea plină de nisip, 
pietre şi bucăţele de par-
brize, dar mă adaptez. 
Fără ajutorul ei aş face faţă cu greu şoferilor 
care intră în depăşiri din partea opusă, neţi-
nând cont de mine. 
Monotonia platului se termină imediat după 
Baru, când încep să urc. Mai întâi uşor, apoi 
din ce în ce mai greu însă nu mai simt asta 
când intru în zona primelor stânci calcaroa-
se. Spectacolul devine total, chiar văzut din 
şosea. Mici canioane se pierd pe ambele 
părţi şi duc cine ştie unde, le traversez pe 
câte un mic viaduct înalt şi în timpul ăsta mă

 tot joc de-a v-aţi ascunselea cu calea ferată 
care încearcă şi ea să răzbată. În Crivadia 
văd un drum ce merge spre stânga, cum vin 
eu. Dacă apuci pe el poţi face o tură seri-
oasă de treking în care să ajungi la toate 
minunăţiile: Turnul Crivadiei, Cascadele Şi-
potei şi Curcubeu, vreo două peşteri dintre 
care Peştera Bolii e deja renumită. Da' un-



252252252

de să laşi bicicleta? Rămâne pe data viitoa-
re, fără Toni. 
Pe vremea când făceam tura asta, adică în 
urmă cu vreo doi ani, Petroşaniul era destul 
de dificil de depăşit. Spuneam atunci că – 
dacă aş putea – l-aş pune pe primarul ora-
şului să meargă zilnic la servici cu bicicleta 
pe porţiunea asta până cere cremă de găl-
benele. Vă închipuiţi voi pentru ce. Oare să 
fi citit articolul meu? Acum sub mine şosea-
ua e „lacrimă” şi cum e puţin la vale, pe aici 
zbori, nu alta! Oraşul Vulcan îl trec fără să 
mă uit la indicatorul care arată spre Pasul 
Vâlcan, că iar îmi fac sânge rău pentru că 
nu am curaj să pornesc într-acolo, îmi um-
plu bidonul cu apă în Lupeni iar în centrul 
oraşului urmez săgeata care îmi arată stân-
ga, spre Straja. De aici începe distracţia.
Asfaltul e foarte bun până sus, în staţiune şi 
mă bucur că în sfârşit voi avea ocazia să 
cobor dealul ăsta, la întoarcere, fără grija 
că îmi rup bicicleta. Acolo unde se despart 
drumurile, un indicator imens ne informea-
ză: dreapta – spre telegondolă, stânga – 
„Drumul Crucii”. Sunt în impas chiar de la 
început. Eu vreau să merg la Straja... Noroc 
că o minte lucidă şi deblocată din funda-
mentalismul ăsta ortodox care inundă ţara 
de o vreme încoace, a scris cu un marker, 
„Straja”. Aşa, pentru turişti laici. De aici, în 
mod cu totul misterios, pe vreo 3-400 de 
metri asfaltul încetează şi lasă locul unor 
betoane sparte care îmi scutură şi sufletul 
din mine. Apoi revine şi ţine – într-adevăr – 
până sus. Poate cei de pe strada asta n-au 
fost suficient de cuminţi. 
Încerc să mă motivez, pentru că urmează 
una dintre cele mai grele urcări din judeţ. 
Lupeni-Straja îşi găseşte cu siguranţă locul 
în Top 5 al căţărărilor dificile de pe la noi. Am 
dat nişte ture destul de aspre zilele trecute 
cu Karina, ea se antrena pentru concurs şi 
eu am încercat să ţin pasul, aşa că mă cam 

resimt. Până să intru în pădure drumul urcă 
abrupt, afară e un soare prea fierbinte şi de-
ja îmi este clar: va trebui să pun la bătaie 
întreg arsenalul de mici „şmecherii” învăţa-
te în ani de experienţă ciclistă ca să reu-
şesc. Partea bună este că am ajuns la un 
nivel la care chiar nu îmi mai pun problema 
dacă pot ajunge până sus, asta e neîndo-
ielnic. Cum a scris un clasic în viaţă pe pa-
rapetul de lângă Peştera Bolii: „Pot, vreau 
şi trebuie!”. Dar uite, sunt deja pe penulti-
mul pinion şi dau greu la pedale, iar asta 
este îngrijorător în perspectiva celor şapte 
kilometri pe care îi mai am de urcat. Ultimul 
pinion e rezervat pentru drumul prin Straja 
care urcă, de la intrare şi până către cabana 
veche, cu un lipsit de delicateţe 17% drept 
şi îngust. Şi hai să vă zic cum e cu finalul 
ăsta: când cunoşti traseul şi ştii că sus mai 
ai o „cireaşă” pe tort, îţi stă pur şi simplu pe 
creier de-a lungul întregii urcări. Mintea ta 
nu poate scăpa de gândul că ar trebui să 
economiseşti energie pentru bucata aia, 
deşi nu asta este soluţia. Sunt nevoit să mă 
oblig să cred că urcarea se termină undeva 
pe la primele cabane şi fiind de atâta vreme 
pe bicicletă, reuşesc deja să mă mint singur 
foarte bine atunci când e nevoie. Închei aici 
micul curs de psihologie sportivă.
Sunt în pădure, la răcoare, nu prea trec ma-
şini pe lângă mine, asfaltul este impecabil, 
ce să mai vreau? Poate doar mi-aş dori ca 
Newton să nu fi descoperit gravitaţia asta 
care tot trage de mine spre Lupeni. Dau de 
un kilometru mai uşor, cam în dreptul izvo-
rului la care nu mai opresc şi încrederea 
creşte, barem cât să mă ţină prin următoa-
rele curbe. Aici nu am semne cu înclinarea, 
puse pe marginea drumului, dar mai arunc 
un ochi din când în când spre Garmin-ul de 
pe ghidon. Nu mai scade de mult sub 10%. 
Privesc în schimb, siderat, spre nişte borne 
şi troiţe care încearcă să refacă drumul bi-

Oamenii urcă agale, în grupuri ce aproape îmi închid drumul şi nu prea reacţionează la 
atenţionările mele. După ce trec, probabil se uită după mine cu milă, curiozitate, mirare 
şi mai ştiu eu ce alte simţiri, dar fără să le pese prea mult de efortul meu. Să vă zic ce s-ar 
fi întâmplat dacă – printr-un mic exerciţiu de imaginaţie – am reuşi să mutăm scena asta 
undeva, în Franţa? Toţi oamenii de pe drum s-ar fi întors spre mine, m-ar fi încurajat, ar fi 
aplaudat...
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blic al crucii şi îmi aduc aminte cum o mulţi-
me de oameni urcă pe aici, pe jos, atunci 
când este sărbătoarea respectivă. Probabil 
că dacă i-ai pune să facă asta doar ca sport 
şi doar pentru sănătatea lor, ar refuza toţi. 
În fine... Eu mi-am intrat în ritm, mai am pu-
ţini kilometri până sus şi acum îmi pot per-
mite să mă gândesc şi la aleea aia dintre 
cabane. Încerc să mă încurajez, îmi spun 
că – la o adică – pot da câteva zig-zag-uri 
dacă nu e lume pe drum şi aşa mai „înmoi” 
panta. Când ajung sub podul pietonal am 
rezolvat deja o primă bucată cu 17%, sunt 
ridicat din şa şi – ca un făcut – de pe terasa 
cabanei din stânga mea se revarsă din niş-
te boxe Genesis cu „I can't dance”: Hot sun, 
beating down... Că bine zici! Mă bate soa-
rele ăsta în cap şi picioarele îmi ard şi ele... 
Mai am vreo 2-300 de metri până la tunelul 
care duce spre biserică, unde nebunia asta 
aproape se termină. Renunţ la zig-zag-uri 
pentru simplul motiv că n-am loc să le fac. 
Oamenii urcă agale, în grupuri ce aproape 
îmi închid drumul şi nu prea reacţionează la 
atenţionările mele. După ce trec, probabil 
se uită după mine cu milă, curiozitate, mira-
re şi mai ştiu eu ce alte simţiri, dar fără să le 
pese prea mult de efortul meu. Să vă zic ce 
s-ar fi întâmplat dacă – printr-un mic exerci-
ţiu de imaginaţie – am reuşi să mutăm sce-
na asta undeva, în Franţa? Toţi oamenii de 
pe drum s-ar fi întors spre mine, m-ar fi în-
curajat, ar fi aplaudat... Aici eu trag de pe-
dale ca un ocnaş de vâsle şi probabil că 
tanti aia care se uită lung la mine îşi spune, 
ca băbuţa noastră de pe deal, de acasă, 
când alergăm pe la poarta ei: „Da' ce te 
osteneşti aşa, maică? Arde?”. Drumul îl 
ştiu, e parşiv, la tunel zici că e gata, te rela-
xezi şi el îţi mai dă una, un „gât” scurt şi 
abrupt care era să mă dea jos de pe bici-
cletă prima oară când am fost aici. 
Acum sunt pe fază, trec de el şi sus dau dru-
mul la un chiot. Ridic un deget spre cerul de 
unde Rodi sigur mă vede, aşa cum fac de 
fiecare dată când mi-a fost cu adevărat 
greu. Se cheamă că merit o Cola rece la te-
rasă! Traversez grăbit petecul de pădure 
însă la cabana veche nu e nimic deschis 
aşa că revin la baza urcării, făcând volte 
largi pe şosea, fericit. Ştiţi fericirea aia, dată 

de adrenalina care te inundă la finalul unei 
urcări aşa de grele? Pierdeţi enorm dacă nu 
o ştiţi...
Din păcate Straja e o staţiune care în sezo-
nul estival practic nu există. Aş fi meritat eu 
poate şi o ciorbă lângă Cola aia, că e prân-
zul acuşi şi mi-e cam lehamite de batoanele 
alea dulci, dar toţi bucătarii sunt în Lupeni şi 
aşteaptă să dea prima zăpadă ca să por-
nească activitatea. Beau ceva rece de la un 
mini-market. Aş vrea şi o cafea dar nu de la 
automat, că am auzit că provoacă impoten-
ţă la persoanele în vârstă, ca mine. Te arde 
la limbă şi la degete... Mai privesc o dată la 
scaunele care zac pe cablu, mai triste decât 
Hristosul de pe nelipsita cruce de lângă ele, 
în loc să ducă la deal amatorii de MTB şi 
downhill, cum am văzut eu în Franţa, prin 
staţiunile de schi. Dezamăgit, plec la vale.
Abia acum, la ieşirea din staţiune, dau pes-
te o urmă de activitate: pe o mică terasă un 
grup de copii dansează împreună cu o ins-
tructoare, veseli nevoie mare! Da, taberele 
de vară pot fi o soluţie, dar câţi s-au gândit 
la asta? Sau, mai bine zis, câţi se deranjea-
ză să ofere asta peste vară? Bătaie de cap 
în plus, pentru bani puţini. Ceva mai încolo, 
pe un copac solitar atârnă un semn de 
„oprirea interzisă”. Nu vă faceţi griji, chiar 
nu am motive să stau. 
Nu am apucat bine să urc în şa, că deja am 
peste 40 la oră! Pe drumul ăsta am urcat 
eu, păcatele mele?! Aşa mă conving - oare 
a câta oară? – că doar când cobori poţi ve-
dea adevărata asprime a pantei. Încerc, la 
câteva curbe în ac de păr, să prind cu apa-
ratul foto înclinarea, dar rezultatul e fals da-
că nu ai repere orizontale, aşa că va trebui 
să mă credeţi pe cuvânt. Sau să vă duceţi la 
Straja cu bicicleta. Zbor spre Lupeni pe un 
asfalt perfect (de când îmi doresc asta!) şi 
am în cap acelaşi veşnic „Free as a bird” al 
celor de la Beatles, care mă însoţeşte pe 
toate coborârile făcute cu bicicleta. Cauciu-
curile lui Toni fâşâie şi zgomotul se loveşte 
de parapeţii de piatră pe care apuc să văd 
cu coada ochiului nişte graffiti grozav de co-
lorate. În Lupeni mai ronţăi un baton, dacă 
tot n-am avut noroc de ciorbă şi plec spre 
Pui. Mai am vreo 45 de kilometri, dar ce e 
mai greu s-a dus. Vântul încearcă, pe la 

Petroşani, să-mi facă o surpriză, neplăcută 
dealtfel, începe să bată din faţă dar cui să-i 
mai pese? Şi dacă altădată vă prezentam 
tabla aia simpatică de la Visca, să vă spun 
una şi din Petroşani? „Jucării noi şi outlet”. 
Să vorbim, să n-adormim... 
Din oraş spre Băniţa se tot urcă, e lungă 
panta deşi n-ai zice. O simt în picioare şi as-
ta poate pentru că sunt pe la kilometrul 90 al 
zilei. Dincolo, după vârf, coborârea e la fel 
de lungă dar trece mai neobservată, aşa 
cum şi în viaţă eşti tentat să bagi în seamă 
doar necazurile, te plângi de ele, pe când 
momentele de fericire le treci ca şi când ţi 

se cuvin. Ajung în Pui şi sunt gata să nu-mi 
mai găsesc maşina pentru că pe locul ace-
la, atât de pustiu azi-dimineaţă, acum este 
un târg şi cred că s-a strâns aici toată comu-
na. Sunt o apariţie exotică aşa, mascat cu 
cască şi ochelari, mai ales că după ce des-
calec îmi fac şi exerciţiile obişnuite şi obli-
gatorii de stretching. Urc la volan doar când 
privirile îndreptate spre colanţii mei devin 
prea insistente şi plec. Deh, e şi asta ches-
tie de obişnuinţă, câţi ciclişti credeţi că văd 
oamenii ăştia pe-aici? Poate doar albumul 
nostru va putea să le aducă mai mulţi, de 
acum încolo.
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44.Pasul Vâlcan
sau când pedalele atârnă ca pietrele de moară

Lungime: 47,5 km ▪ Diferenţă de nivel cumulată: 1250 m ▪ Panta maximă: 24%
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acă ar fi să vedem albumul nostru de Dpoveşti biciclite ca pe un tort, eu aş 
spune că turele uşurele sunt blatul, uneori 
cam prea puţin însiropat, iar cele mai difici-
le, pe munte, ar fi crema. Dar asta e doar o 
părere personală. Frişcă nu punem, că asta 
îngraşă. Oricum, important este să vă placă 
atunci când îl mâncaţi. Îl ornăm cu imagini, 
ca să avem grijă şi de aspectul comercial. 
Iar azi, prin urcarea în Pasul Vâlcan, aşe-
zăm cireaşa de pe tort. Pentru cei mai slabi 
de inimă asta poate fi la fel de bine bomboa-
na de pe colivă, dar diferenţa este doar o 
chestiune de antrenament, în primul rând 
mental. Ca să vă arăt drumul, voi urca la 
cea mai mare altitudine pe şosea asfaltată 
din judeţul. Pasul Vâlcan, 1620 m.
De obicei atunci când parcurgi cu maşina 
un drum pe care urmează apoi să mergi şi 
cu bicicleta, el pare destul de lejer pentru ca 
apoi pantele să pară a creşte în faţa celor 
(doar) două roţi. Eu aşa păţesc de fiecare 
dată. Excepţia a fost atunci când – pornind 
să urc din centrul oraşului Vulcan – am vrut 
să ajung până la limita de judeţ. Asta era în 
toamna lui 2017. Auzisem despre proaspă-
ta asfaltare care ne permitea şi nouă, celor 
cu biciclete de şosea, accesul până sus, pe 
creastă. Îmi amintesc cât de „îngrozit” am 
fost de pantele care păreau nişte ziduri ridi-
cate în calea maşinii. Mi-am spus atunci că 
niciodată nu voi reuşi să urc pe aici călare 
pe Toni, bicicleta mea. Never say never, tre-
buie să-mi fac un tricou cu textul ăsta. După 
ce mi-l imprim pe ăla cu „fuck gravity”. 
De-a lungul întregului sezon, care pentru 
mine a început în Tenerife şi s-a terminat în 
Andorra, între timp reuşind să parcurg şi să 
povestesc şi toate drumurile din judeţ, căţă-
rarea asta mi-a stat ca o pată pe creier. Nu 
aveam niciodată curaj şi nici tragere de ini-

mă pentru ea. Şi par-
că pentru a-mi oferi o 
ocazie, câţiva ini-
moşi din Valea Jiului 
au organizat aici un 
concurs de căţărare, 
din oraş până în pas, 
dar bicicleta mea tocmai 
era la revizia generală 
anuală iar Fabiana e prea 
bătrână pentru din astea... Aşa că mai pe fi-
nalul anului, ştiind că albumul ar trebui să 
apară în primăvară şi e ultima şansă pentru 
tura asta, am profitat de o toamnă neaştep-
tat de frumosă şi am decis să merg. Super-
stiţios, am convocat „lotul Păuleşti”, adică 
pe Jancsi, Dani şi Jozsi şi abia atunci am în-
drăznit. Eu cu Jozsi eram în premieră pe 
nebunia asta, ceilalţi doi pe post de ghizi. 
Urcaseră acolo fiecare de câte două ori. Şi 
uite, păreau întregi!

Pornim din Petroşani, ca să avem loc sufici-
ent să ne încăzim şi Jancsi are grijă de asta, 
alergându-ne fără milă pe micile urcări 
dintre Aninoasa şi Vulcan. Abia la sensul 
giratoriu, de unde s-a plecat şi în recentul 
concurs, facem o pauză de hidratare, mân-
care şi... încurajări. Avem în faţă 11 km în 
care urmează să ne înălţăm cu peste 1000 
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de metri mai sus şi asta fără să avem alte 
ajutoare decât picioarele şi sufletul. Aerul e 
primăvăratic, călduţ, dar ăsta e bun doar la 
înălţarea baloanelor. Rămânem relativ gru-
paţi în primii doi kilometri, de parcă am în-
cerca să intimidăm muntele. Câteva clipe 
rulăm aliniaţi pe toată lăţimea şoselei pro-
fitând că nu e nici o maşină şi eu am în cap 
imaginea călăreţilor din Vestul Sălbatic şi 
fluier cunoscuta temă melodică a lui Ennio 
Morricone. De fapt şi noi suntem tot un fel 
de călăreţi. 
Îmi tot repet că nu sunt primul care urcă aici 
şi, dacă alţii au putut, trebuie să pot şi eu. 
Asta fac însă doar în gând, pentru că la ex-
terior încerc să par cât mai relaxat. Glumim, 
chiar dacă am un „morcov” imens. Am ponit 
de jos cam speriat, acum continui cu o în-
credere care – din fericire - creşte cu fiecare 
kilometru parcurs şi sper să ajung la final 
victorios. Karina mi-a spus că îmi trebuie 
doar răbdare, pinioane mari şi, dacă o să 
„mestec” uşurel din pedale, nici n-o să ştiu 
când ajung sus. Mda, în teorie sună bine, 
dar practica începe să ne omoare atunci 
când dăm de prima curbă în care trecem de 
15% înclinare. Un fleac, e scurtă şi trecem 
repede. Continuăm prin pădure, eu rămân 
alături de Dani, ceilalţi doi reduc un pic rit-
mul ca să facă economie. Sunt deja pe cel 
mai bun raport posibil, 34/32 pentru cunos-
cători, aşa că de aici doar eu singur mă mai 
pot ajuta. Tehnica şi dotările bicicletei au fă-
cut tot ce puteau. 
N-am luat însă în calcul pădurea, care a de-
cis să mă ajute şi ea. S-a îmbrăcat de gală 
pentru sosirea mea aici şi când intru în pri-
mul tunel vegetal, printre frunzele stejarilor 
şi fagilor razele soarelui abia se mai stre-
coară iar atunci când ajung la noi au aşa 
nişte culori, încât uit de tot efortul şi de muş-
chii ce încep să obosească şi mă las purtat 
de lumina caldă care mă învăluie. Parcă 
sunt într-un vechi laborator foto, când clişe-
ele se developau la lumina roşie. Depăşim 

un puşti care chinuie la deal un MTB, îi ce-
rem – în glumă - un pinion mai mare dar ne 
refuză, are şi el nevoie. Semnul pe care 
scrie 21% mă ia prin surprindere (cum, 
deja??) dar decid să-l ignor şi continui să 
trec, treptat, de orice obstacol pe care mai 
binevoieşte şoseaua asta să mi-l pună în 
faţă. Respir câteva clipe mai uşor pe un mic 
plat dar apoi Dani, care a rămas să pedale-
ze lângă mine, chiar dacă ştiu că ar fi capa-
bil să urce mai repede, mă sfătuieşte să 
respir adânc, aici şi acum, pentru că până 
sus, în staţiunea de schi, s-a cam terminat 
aerul. Trei serpentine strânse care seamă-
nă cu o spirală, atât sunt de abrupte, mă 
aruncă într-o poiană de unde pod să văd, 
sub mine, drumul pe care deja l-am par-
curs. Să tot mai fie vreun kilometru până la 
cabane, unde ştiu că mă pot relaxa cu ade-
vărat, dar pe distanţa asta experimentez 
cam tot ce ştiu eu în materie de căţărare cu 
bicicleta ca să reuşesc să trec. N-am voie 
să opresc, asta a devenit deja o chestie de 
mândrie personală. Sunt ca la un examen 
la care nu eşti convins că poţi să iei notă 
bună dar scrii, nu te opreşti, în speranţa că 
ceva-ceva tot va fi bine. 
Când termin primii 6 km şi mă reîntâlnesc 
cu Dani pe micul plat, ne împărtăşim impre-
siile. Eu zic că ce e mai greu a trecut, el nu 
zice nimic şi asta mi se pare suspect, dar nu 
vreau să insist pe gândul ăsta. Din mers, 
mai înghiţim un gel, să prindem puteri şi pri-
ma urcare ce duce în creastă o trecem fără 
probleme. De aici vom merge pe şerpuirile 
ce urmează culmea, nu mai poate fi foarte 
dificil. Ocolim prin stânga o stâncă, în timp 
ce sub noi se aşterne tabloul colorat al pă-
durii lăsate în urmă. Am ajuns în golul alpin 
şi de aici spectacolul va fi asigurat de munţii 
dimprejur. Dani îmi mai aruncă în spate un 
„să nu te sperii de ce-o să vezi” şi dispare 
după steiul de piatră. Nelămurit, ajung şi eu 
acolo, doar ca să văd cum se întinde în faţa 
mea şarpele negru al şoselei de creastă. 

Auzisem despre proaspăta asfaltare care ne permitea şi nouă, celor cu biciclete de 
şosea, accesul până sus, pe creastă. Îmi amintesc cât de „îngrozit” am fost de pantele 
care păreau nişte ziduri ridicate în calea maşinii. Mi-am spus atunci că niciodată nu voi 
reuşi să urc pe aici călare pe Toni, bicicleta mea. Never say never, trebuie să-mi fac un 
tricou cu textul ăsta. După ce mi-l imprim pe ăla cu „fuck gravity”.
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Atâta doar că probabil undeva se ascunde 
un fachir care cântă din fluier, pentru să 
„şarpele” meu stă cumva foarte aproape de 
verticală. De data asta chiar nu îmi vine să 
cred că voi putea ajunge sus, în mica şa ce 
se vede departe, dar musai trebuie să 
încerc. Bag capul în ghidon, dau drumul iar 
la câteva zig-zag-uri de-a latul drumului şi 
treaba începe să meargă. Prind curaj, îl văd 
pe Dani la câţiva metri în faţa mea, decid să 
nu-l scap din ochi şi pe ultimii metri – acolo 
unde înclinarea e de-a dreptul nesimţită, 
Garminul de pe ghidon arată 24% dar poate 
s-a stricat -  pedalăm amândoi, alături, ridi-
caţi din şa şi apăsând pedalele de parcă ar 
avea pe ele pietre de moară. Chiar la asta 
mă gândesc şi la faptul că acel "moară" are 
două sensuri în fermecătoarea noastră lim-
bă română. Suntem sus...
Ăsta nu e un traseu pe care să poţi spune în 
vreun moment că ai scăpat cu adevărat de 
dificultăţi! Deja vedem în zare grupul de 
statui care veghează în cel mai înalt punct, 
ar trebui să fie o joacă să ajungem acolo dar 
ne spetim încă multă vreme. Mă reped la 
vale pe o coborâre mică dar binevenită şi 
nici nu ating frânele, chiar dacă la capătul ei 
mă aşteaptă o curbă strânsă, nu vreau să 
pierd nimic din viteza primită cadou. Şi apoi 
iar la deal, iar câteva zig-zag-uri, altfel nu se 
mai poate. 
Din depărtare mi se pare ciudat că văd mul-
tă lume sus şi nici o maşină dar nu mai am 
încredere totală în vederea mea, aşa că las 
deoparte problema asta, am eu altele, mai 
importante. Pe măsură ce mă apropii reali-
zez că e vorba de un grup mare de copii ca-
re tocmai se adună la marginea drumului. O 
clipă sper că se aşează aşa ca să ne întâm-
pine pe noi dar ăsta e un gând indus doar 
de oboseală, nu are cum să fie adevărat. 
Aşa şi este, Dani trece, nebăgat în seamă 
dar eu decid să forţez un pic şi, atunci când 
mă apropii de ei, trag stânga mult şi întind 
mâna. Ca la comandă, toţi copiii întind 
mâinile, batem palmele din mers şi ei încep 
să mă aclame. E drept că e cam cerşit, dar 
e momentul anului pentru mine. 
Nici nu mai contează dacă sunt în Pasul 
Vulcan sau în Pasul Vâlcan, părerile sunt 
împărţite. În jurul meu văd doar creste după 

creste şi aerul limpede, care doar toamna 
învăluie munţii, îmi permite să privesc până 
cine ştie unde. Atunci când asfaltul va conti-
nua şi în judeţul vecin vom putea spune că 
s-a mai născut o Transalpina. Cea mai grea 
dintre toate. Priveliştea colosală şi satisfac-
ţia că am reuşit să ajung aici cu bicicleta îmi 
induc o stare de fericire pe care nu mă mai 
satur să o gust. Când faci asta împreună cu 
alţii, e şi mai bine. Spuneam odată că cei cu 
care faci o asemenea urcare îţi rămân prie-
teni pe viaţă şi încă sunt sigur de asta. Nu 
sunt primii prieteni pe care mi-i fac aşa, mai 
am de pe Mortirolo, de pe Zoncolan, de pe 
Passo Giau. Şi doar bicicleta e „de vină”. 
Când – după multă vreme – ne hotărâm să 
pornim la vale, eu rămân în urmă. De data 
asta nu-mi mai pasă cât timp durează să 
ajung în oraş. Vreau să păstrez ultimele zile 
de toamnă în aparatul foto. Rog pe cineva 
să îmi facă o poză alături de statuia celui 
care odată trecea pe aici cu oastea, ca să 
unească ţările române şi sunt mândru de 
asemenea alăturare. Călare amândoi. Un 
gând mai practic mă face să cer tot aici şi 
nişte apă, apoi mă cufund, de data asta cu o 
şi mai mare plăcere, în pădurea ce mă con-
duce până aproape jos, în Vulcan. Lumina 
aia senzaţională a cârmit spre portocaliu şi 
galben iar copacii par să lumineze ca nişte 
pereţi fermecaţi. Trebuie să am grijă la frâ-
ne pentru că altfel panta asta parşivă m-ar 
putea învinge acum, la vale, dacă n-a reuşit 
la deal. Când ajung la sensul giratoriu sunt 
alt om. S-ar putea să nu credeţi asta, dar eu 
aşa mă simt şi dacă sunteţi curioşi, puteţi 
încerca. M-aş bucura să ştiu că aţi făcut-o 
datorită mie.
Prin oraş rulez alături de ceea ce pare a fi o 
fântână arteziană fără sfârşit, aşezată între 
sensurile de mers, un fel de coloană a lui 
Brâncuşi lichidă şi aşezată pe orizontală. 
Asta e probabil ideea unor edili locali care 
au decis că ar fi mai interesant să facă o 
pistă pentru bărci, decât una pentru bicicle-
te. Ca urmare sunt nevoit să mă feresc peri-
culos de fiecare maşină care mă depăşeşte 
pe banda îngustă de asfalt, dar reuşesc să 
scap teafăr. Alergăm ca fugăriţi de draci pâ-
nă în Petroşani, la maşină, în ciuda vântului 
care bate din faţă. Eh, decât pe 24%...
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Dobroţ - Obârşa3      Mica urcare ne scoate la limita de judeţ şi ne permite să 
privim cumva de sus la imensa oală de piatră ce simbolizea-
ză zona. Am parcurs cei aproape 3 km povestind, aşa că pot 
să vă spun doar că la ultima curbă am simţit ceva transpiraţie 
în spate, în rest panta e lină. Nici măcar cei care sunt la prima 
excursie nu trebuie să se teamă. De fapt, ca să fiu sincer, am 
inclus căţărarea asta în anexă doar pentru că m-a rugat un 
prieten care locuieşte aici, în Dobroţ şi mi-am zis să-i fac sa-
tului un bine şi să-l promovez. Altfel, e un fel de fals-plat. 

Rezervaţie zimbri5      Turele "de o bicicletă    " din albumul nostru nu prea pun 
probleme ca dificultate. Cred că urcarea asta, de la rezerva-
ţia de zimbri, este cea mai grea în cadrul lor. Atunci când pleci 
de la poarta complexului există o bucată de vreo 600 m unde 
trebuie să tragi serios pe 8-9% dar apoi, de la prima curbă, 
totul devine mai uşor. Poate şi pentru că te-ai încălzit şi ştii ce 
coborâre faină urmează din vârful dealului, indiferent că 
mergi spre Deva sau spre Haţeg. E fain de mers pe aici vara, 
pădurea deasă pare un frigider, atâta doar că n-are bere. 

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

1,72
321
405

84
4,9

uşor rezonabil greu foarte dificil

Dumbrava de Jos6      După ce am plecat din satul "de jos" spre cel "de sus", o 
vreme m-am întrebat ce rost are diferenţa, pentru că mer-
geam pe vale. Dar odată cu o curbă la dreapta unde ocoleam 
un stei de stâncă, drumul mi-a răspuns suindu-mă fără milă 
cam 100 de metri mai sus şi asta în nici un kilometru. Faceţi şi 
voi calculele, eu chiar nu m-am aşteptat să dau de un 12% pe 
deluşoarele astea domoale. Apoi însă am avut voie să gust 
din plin deliciile unei păduri minunate iar la final să stau la o 
poveste tihnită cu Jancsi, până au ajuns şi ceilalţi.  

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

2,72
404
559
155
5,7

Băiţa - biserică7a      Prima dată am ajuns aici cu o ciclo-caravană şi, ca să mă 
dau mare, am intrat curajos pe mica urcare din dreptul biseri-
cii. Aveam doar vreo câteva veri de ciclism în spate. Când am 
depăşit prima curbă şi deja eram la nivel cu clopotele, adică 
foarte sus şi drumul nu dădea semne de îmblânzire, am 
renunţat. Abia acum, ca "reporter", am mers până la capăt, 
adică la nişte fâneţe şi pot spune că m-au rupt câteva pante 
de 16-17%. Scurte şi cu mult nisip pe asfalt, plus crengi şi alte 
mizerii.  O bună pregătire pentru forţă + echilibru.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

0,95
280
369

89
9,4

Căţărarea ascunsă7b      Nu neapărat pentru dificultatea ei ţin eu minte căţărarea 
ascunsă ci pentru episodul în care am urcat ultima porţiune a 
ei fugărit de vreo şase câini de diverse rase şi dimensiuni. 
Altfel, ca medie de pantă pare lejeră dar toate treptele alea 
abrupte m-au făcut să o trec la gradul de rezonabil. Spre 
greu, trebuie precizat. De ce ascunsă? E greu de găsit, faci 
dreapta la un podeţ peste pârâu şi la început n-ai zice că e 
vreun drum pe-acolo. E de preferat să mergi după track-ul 
nostru sau întrebi la birtul din sat, tot timpul e cineva prezent. 

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

3,44
301
449
148
4,3

Carieră 18a      M-am gândit o vreme dacă nu e cazul să o fac roşie dar 
asta ar fi însemnat să schimb culoarea şi la versanul opus, 
care e clar mai greu dar nu foarte. Dificultatea e dată mai mult 
de betoanele sparte pe care rulezi pentru că înclinarea e ega-
lă şi odată ce ţi-ai setat un ritm, ajungi destul de uşor sus. Poţi 
să opreşti chiar în câteva vârfuri de curbă ca să admiri valea 
din care vii, deschiderile sunt largi dar nu poţi face asta din 
mers, tot din motive de gropi. Călin a mers aici pe MTB ceea 
ce a fost o idee bună, dar nici cursiera nu suferă prea tare.   

Carieră 28b      Urcarea completă, venind din Vălişoara, e mai lungă dar 
coborârea de la mijlocul ei m-a convins să pun aici doar por-
ţiunea din satul Peştera. Când ieşi dintre case, pe primele 
serpentine ai putea să juri că nu vei ajunge sus, la carieră, 
atât e de abrupt. Dar până să te gândeşti mai bine ai scăpat şi 
restul drumului prin pădure reduce media totală la un rezo-
nabil 8,6%. Atenţie, chiar la început, să nu faceţi stânga la 
intersecţie. Oricum, dacă greşiţi, vă întoarceţi repede pentru 
că asfaltul se termină. Şi pe acolo e 22%... Karina ştie...

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

1,43
342
465
123
8,6

uşor rezonabil greu foarte dificil

Runcşor9      Eram la finalul unei ture destul de lejere atunci când am 
dat de satul ăsta. Norocul meu a fost că am urcat printre 
curţile oamenilor şi am avut la ce mă uita, ca reporter indis-
cret, altfel n-aş fi rezistat psihic la succesiunea nesfârşită de 
trepte scurte şi rele. Nu ştiu cum se descurcă sătenii când îşi 
fac vizite, dar sigur au condiţie fizică peste medie. Cred că 
dificultatea cea mai mare pe căţărarea asta este că n-ai deloc 
momente de respiro, e greu continuu. Doar faptul că e scurtă 
a împiedicat-o să intre în Top 10 al urcărilor din judeţ.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

1,44
304
449
145

10,0

Jeledinţi - Măgura11      La ieşirea din Jeledinţi o bucată dreaptă, cu 8%, te pregă-
teşte pentru kilometrul greu care urmează. Aici, dacă ai ghini-
onul să mergi vara, pe caniculă, până depăşeşti pădurea te 
"usuci", liziera e la distanţă de drum şi soarele creşte panta 
de sub roţi cu câteva procente. Oricum era 14%. Pe mine de 
fiecare dată mă omoară faptul că drumul e drept şi-l văd, în 
toată dificultatea lui. Partea a doua în schimb e blândă, pe 
serpentine largi şi cu o vedere senzaţională spre toată valea 
Mureşului. Dar de asta te poţi bucura mai ales când cobori.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

2,76
277
480
203
7,4

Valea Arsului12a      Frumuseţea urcării stă în îngustimea drumului. Nu ştii ce 
te aşteaptă după fiecare curbă. Panta creşte treptat şi pe 
ultimele sute de metri trebuie chiar să te întrebuinţezi serios. 
Când voi avea ciclocros, chiar vreau să văd cum continuă 
prin pădure. Poate părea curios, dar jumătate din descrierea 
de faţă trebuie să se ocupe de coborâre. Cei curajoşi pot să 
îşi dea drumul în viteză, dar nu recomand. Câteodată mai vin 
maşini. Pe de altă parte, cum să te abţii atunci când te îmbie 
curbele alea scurte, care îţi pun la încercare tehnica? 

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

3,82
298
488
190
5,0

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

3,92
234
466
232
5,9



Şesuri12b      Când facem drepta din drumul judeţean, avem de urcat 
cam un kilometru, destul de tare. Mergem apoi pe o culme 
frumoasă, ba chiar şi coborâm un pic, să ne revină pulsul şi 
restul este o poezie, avansând pe câteva serpentine largi şi 
privind valea. Multe dintre căsuţele aflate în spatele garduri-
lor sunt ca luate din poveşti. Atunci când ajungem la capătul 
satului, putem alege să mai coborâm puţin la stânga, printre 
case. Aici provocarea mare este să revenim înapoi la traseu. 
Agresat de toate pantele alea scurte, n-am găsit şesurile.  

Sulighete13      Poate părea curios cum de am catalogat drept roşie o că-
ţărare de 3 km cu pantă medie... medie. Am ţinut cont însă şi 
de restul drumurilor din sat. Când am descoperit Sulighete, 
mai întâi am urcat traseul principal în care alternează suişu-
rile scurte şi dure cu bucăţi plăcute, potrivite pentru admirat 
peisajul. Nu e uşor, dar nici nu te chinuie prea tare. În schimb, 
dacă vrei să vizitezi toate străduţele, la un moment dat ţi se 
face dor de o şosea lejeră, obosit fiind de toate coastele de 
deal pe care le-ai luat sub roţi. În general greu, da' merită.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

3,00
265
428
163
5,4

uşor rezonabil greu foarte dificil

Cinciş-Cerna sat14a      Una dintre cele mai nou asfaltate porţiuni de drum din 
judeţ ne oferă o alternativă la trecerea din Hunedoara spre 
Dealul Silvaşului. Din sat pornim brusc şi e destul de solici-
tant să ajungi pe prima culme, un kilometru cu o medie mare, 
de 10%. În continuare urcăm în trepte, aşa că le putem ataca 
mai sportiv, având între ele loc să respirăm. Ultima bucată 
intră în pădure dar nu neapărat la umbră, în schimb panta e 
domoală şi începe să semene cu ceea ce urmează să găsim 
pe drumul de Hunedoara-Haţeg, spre care coborâm la final.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

1,87
355
469
114
6,1

Silvaş de la Haţeg14b      Regula că atunci când vezi un releu pe o culme musai o să 
ajungi la el, se aplică şi aici. Stâlpul metalic îl vedem din sat 
sau chiar mai de departe, dacă venim de la Prislop. Şi aici 
începutul este cel care ne pune la încercare, vreo trei serpen-
tine strâmte şi înclinate rău. În schimb restul urcării, vreo doi 
kilometri, ne permitem să rulăm plăcut, asta dacă nu cumva 
vrem să ne întrecem un pic cu ceilalţi din grup. Dacă ai mai 
fost pe aici, ultimele curbe le treci repede, nerăbdător să 
ajungi în punctul ce îţi dezvăluie valea următoare, faină şi ea.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

2,78
371
496
125
4,5

Prislop - mănăstire14c      Doar primele sute de metri ale urcării spre mănăstire sunt 
mai de speriat. O porţiune de drum drept şi înclinat, pe alocuri 
chiar la 12%, te fac să te gândeşti de două ori dacă părăseşti 
satul Silvaşul de Sus sau rămâi acolo, la o ciorbă. Odată ce ai 
trecut şi intri cumva pe curba de nivel, singurul lucru care îţi 
mai creşte pulsul este întrebarea dacă dulăii de la tarabe sunt 
legaţi sau trebuie să dai un sprint pe finalul urcării. Atenţie 
mare la maşinile care "curg" continuu pe aici, în general nu 
au răbdare să aştepte după cicliştii mocăiţi, care urcă încet.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

2,05
450
580
130
6,3

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

4,28
338
565
227
5,3

Dudeşti15      Din start trebuie să spun că mi-a fost jenă să pun la cate-
goria "albastre" o urcare cu 3% pantă medie. Sunt însă vreo 
două porţiuni pe care trebuie să te ridici din şa ca să le treci. 
Cele mai frumoase momente ale căţărării spre Dudeşti sunt 
cele în care... cobori, după prima culme, unde sigur ai stat să 
admiri Retezatul. Poţi ajunge lejer la 70 km/oră şi asta fără 
grijă, pentru că oricum panta care o ai pe final te opreşte din 
zbor, vrei nu vrei. Acum ştim şi de ce media este atât de mică. 
Legată cu Dealu Mare dinainte (21d), bate spre roşu.   

Dealu Fetii16      După ce ne scutură serios pe un macadam, drumuleţul 
care are ca punct final biserica albă ce se vede din drum înce-
pe să urce ca un grafic de funcţie exponenţială, asta pentru 
cei care mai sunt la liceu, sau au copii acolo. Mai întâi un 8% 
pe o juma' de kilometru apoi mai aspru printre nişte case, aici 
deja ne ridicăm din şa, iar la final, pe ultimii 350 de metri, cine 
mai are pinioane de urcat trece uşor, cine nu îşi chinuie coap-
sele pentru că panta e mare. Câinii care latră din curţi iar tu nu 
ştii dacă e vreo gaură acolo, în gard, nu pot decât să te ajute. 

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

1,26
329
438
109
8,7

uşor rezonabil greu foarte dificil

Băcâia17a      Traseul prezentat de mine ar mai urca, dar după ce s-a 
terminat asfaltul n-am reuşit să mai merg decât vreo 3-400 m. 
Eram deja în judeţul Alba şi dacă eu am trecut la pas, n-o să 
vă cer vouă să chinuiţi cursierele. Până acolo, însă, după ce 
am ieşit din sat şi am mai mers vreo 2 km, am avut parte de 
câţiva pereţi care m-au chinuit bine de tot. Am observat însă 
că în următoarele dăţi când am mers pe aici a fost din ce în ce 
mai uşor. E drept că primele pante (16%) te-ar putea descu-
raja, dar când ştii că se termină repede, altfel le treci. 

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

2,72
372
560
188
6,9

Ardeu17b      În primul kilometru practic nu urci cine ştie cât, eu aici 
rămân pe foaia mare. Abia după curba largă la dreapta începi 
să simţi efortul dar dacă nu ţii cu orice preţ să menţii o viteză 
ridicată, de dealul ăsta poţi trece chiar uşor. Te păcăleşte vi-
zual o cruce mare, de obicei astea marchează vârful şi crezi 
că ai ajuns, dar de data asta abia de acolo încep acei ultimi 
300 m care fac ca porţiunea asta să intre la căţărări, ai cam 
8% acolo. De sus se vede atât de frumos, încât te şi întrebi 
dacă meriţi o asemenea privelişte după un efort aşa de mic. 

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

2,36
329
418

89
3,8

Cotoncu18      Am pornit căţărarea asta chiar din satul Buceş, chiar dacă 
primii kilometri sunt foarte lejeri. Ca să aveţi un reper, atunci 
când încep să se vadă stâncile alea albe, inconfundabile, ar 
cam trebui să urcaţi câteva pinioane pentru că intrăm în 
kilometrul unde trebuie să depăşim câteva bucăţi grele, de 
10%. Apoi încep serpentinele şi, ca de obicei, totul devine 
mai uşor. Până sus priveliştea e cea care joacă rolul princi-
pal, pentru că urcarea nu mai pune probleme. Eu am fost pe 
aici chiar în primul meu an de ciclism şi am scăpat cu viaţă.

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

9,37
357
754
397
4,2

Lungime traseu - km
Altitudine start - m
Altitudine sosire - m
Urcare cumulată - m
Pantă medie - %

4,73
454
596
142
3,0
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