Prefa la Jurnal de Thian Shan
(Calea Tibetan )
Reportajul ce urmeaz a fost publicat în foileton în presa local în iarna anului 1993,
la câteva luni dup expedi ie.
Cu mici rectific ri (mai mult tehnico-redac ionale) i-am p strat forma i parfumul,
entuziasmul i candoarea… (cam „t b cite” între timp).
Sper ca „cititorul” s fie îng duitor i nebântuit de nici o suspiciune.
„Lectur ” pl cut !

1. Fac sport dintotdeauna
Cum am ajuns la alpinism; pionieratul în alpinismul bihorean; includerea defileului
Vadu Cri ului in circuitul de ascensiuni alpine; primul club privat de alpinism
bihorean; ideea de a escalada Himalaia.
Cine sunt?
De loc sunt un fel de navetist timi oreano-or dean dar m consider or dean, chiar
dac în acte figureaz i altfel. Sport am f cut dintotdeauna. În 1959 un vecin de curte ma luat cu el la un club de gimnastica din Timi oara. Nu mai tiu denumirea clubului. tiu
c în 1961 am fost selec ionat pentru spartachiada copiilor pe ar , dar am r mas doar cu
selec ia. Apoi un accident stupid m-a l sat cu o clavicul mai scurta cu 2 cm si gata cu
gimnastica. Am trecut la înot. Mai exact simultan înot si s rituri. Eram deja în Oradea
când am fost selec ionat la Clubul Sportiv colar la sec ia atletism. Era prin 1966 sau '67.
Se lucra frumos la echipa de atletism, se punea mult suflet pentru micii atle i. Participam
cam la toate probele (poate cu excep ia arunc rii ciocanului) rezultate mai deosebite, pe
plan regional, la s ritura cu pr jina i la s ritura în în l ime. Tot s rind în sus, am ajuns i
la sec ia de volei. Apoi în 1972 am plecat la facultate tocmai la Ia i. Probabil apropiindum cu 700 km de Himalaia mi-am zis s încerc i alpinismul! Totul a început într-o
excursie în Cheile Bicazului i unde am v zut primii alpini ti (printre care i viitoarea
mea so ie). Se afla acolo, între serpentine, un turn seme , deosebit de fotogenic (Piatra
Altarului se nume te), pe care se afla o stea ro ie. Fostul gimnast i atlet a ajuns f r
probleme pe vârf. Izbânda a fost ca un microb de care n-am mai sc pat nici azi, dup 22
de ani: lumina toamnei a ternut la picioarele mele, lumea agitat r mas undeva în
urm …
Pân prin 1974-75 cluburile studen e ti erau puternice. Ani frumo i i boga i chiar
dac nu ajunsesem înc în prima echip . Dup 1974 au venit i performan ele dar era din
ce în ce mai greu. Foloseam materiale tehnice vechi, uzate, multe manufacturiere. E de
mirare ca am realizat ce am realizat, i mai mult înc i f r accidente majore (doar un
biet genunchi operat).
În 1974, am fost printre pu inii care au reu it s escaladeze iarna, în Bucegi,
Peretele V ii Albe, Fisura Albastra (sub Crucea Caraimanului). Cel mai mare perete din
ar (600 m). E o performan cu care m mândresc i azi. Apoi Creasta F g ra ului,
Retezatul, Rodna, Piatra Craiului, Ciuca , C liman i câte altele...

În 1977 am revenit în Oradea ca proasp t absolvent i am descoperit... (culmea!)
Vadu Cri ului. Nu era Bucegi, nu era Bicaz, dar avea i defileul Cri ului farmecul lui. În
pere i am deschis câteva „premiere" interesante, culminând cu traseul Anonimus,
omologat la gr. VI - adic „extrem - dificil" - Cluburile or dene de alpinism se zb teau
în greut i materiale insurmontabile în acea perioad .
În 1985 am înfiin at Clubul MONTANA ca o sec ie la A.S. „Înfr irea". În 1988
clubul ocup locul II în Cupa României. În februarie 1990 clubul î i dobânde te calit ile
de persoan juridic i trece pe autofinan are. Între primele obiective se afla i construirea
unui sediu i stabilirea de contracte cu cluburi din str in tate.
În 1990, cu ajutorul Federa iei Romane de Alpinism particip la o expedi ie în
Caucaz. Primul contact cu alpinismul mare: pere i de ghea , vârfuri de peste 4000 m ( i
Elbrus cu 5400 m), materiale tehnice specifice... i, primele leg turi cu exteriorul.
În 1991, prin for e proprii, o tab r de c rare în Crimeea. Pere i de 300 m ce
pleac direct din mare, trasee ecologice, „la nuci", f r pitoane, c rare liber , frumoas
(chiar dac erau cam multe cruci pe la baz ).
Acum încol e te marea idee - ASIA! - cu evantaiul de masive muntoase ce
alc tuiesc „lan ul himalaian". În toamna anului 1992, într-un stupid accident moare în
Caucaz cel cu care pl nuisem expedi ia în Asia. La mormântul s u în Harkov ne adun m
câ iva prieteni. i înjgheb m un nou plan, Clubul „Investor" din Harkov i „Montana" din
Oradea semneaz un contract de colaborare.
Urmeaz o „intens ” coresponden (r spunsul la o scrisoare Oradea - Harkov Oradea dureaz în jur de 40 de zile!) pentru stabilirea am nuntelor.

2. Preg tirile
Cum s-a rezolvat „partea financiara”; Echipamentul alpini tilor i accesorii; Selectarea,
formarea echipei i antrenamentele comune; De toate despre o ascensiune la înalt
altitudine; Ac iunea mediului asupra omului (organismului uman).
Se stabile te întâi masivul. Thian Shan, adic ramura cea mai de nord a Himalaiei,
din considerente de acces (transportul dinspre nord prin fostul URSS e mult mai ieftin).
Ukrainienii ne vor ajuta la transportul bagajelor la dus. Între Moskova i Alma-Ata noi
vom c l tori o noapte cu avionul în timp ce bagajele vor parcurge distan a într-o
s pt mân cu trenul. Apoi vom închiria un autobuz printr-un semide ert pân la Ac-Beit
cale d 2-3 zile. De aici vom continua alte 2-3 zile pe jos pân la tab ra de baza la
aprox. 4 000 m pe ghe arul Jujri Iglicec, de data asta bagajele venind pe calea aerului, cu
helicopterul.
Prima i cea mai mare problem au reprezentat-o banii. Mai exact valuta (f când
bilan ul global, cifra cheltuielilor se ridica la aproape 4000 USD). Am c utat sponsori,
dar ob ineam mai mult promisiuni. Poate nu ne credea nimeni. Poate. Era îns clar c e
nevoie de-o minune pentru a ie i din impas. i „minunea” a venit. Un prieten aflat cu
treburi pe undeva prin Alpi, i-a povestit patronului firmei unde se afla despre noi. Acesta
ne-a furnizat un produs al firmei sale, pe care l-am valorificat, f cându-i astfel intrarea pe
pia a româneasca, iar noi alegându-ne cu baza financiar în vederea expedi iei. Am mai

vopsit ni te instala ii aflate la în l ime, am mai primit i mici dona ii, am mai scos i din
propriile buzunare... i cam asta a fost. A urmat fuga pe la ambasade dup vize...
Apoi, într-o camer goal , am început s select m materialele. Ne uitam cu
groaz la mormanele din jurul nostru. Selectam i tot multe erau. Ne amuzam gândindune ca vom ajunge s t iem coada la periu a de din i. Iat o enumerare sumar a
inventarului: 2 corturi, 3 saltele, 3 saci de dormit, dou aragazuri, un set de vase, lanterne,
baterii, haine u oare de drum (era var ), 2 rânduri de haine de expedi ie (de la bocanci la
c ciuli ), un rând mai lejer i cel lalt supergros pentru altitudine, 4 be e schi, 3 piole i
mari i 3 mici, 5 perechi de col ari, 200 m de coard , 50 m de cordelin , 15 carabiniere,
10 pitoane de ghea , 3 hamuri, 1 ciocan, chibrite, brichete, lumân ri, trusa de scule de
prim necesitate, o foarte important trusa medicala, (de la oftalmologice la chirurgicale)
i mâncare pentru 3 oameni care s supravie uiasc o luna. Sectorul special con inea:
acte, bloc notes, 5 ochelari, 20 role film, 3 aparate foto, talismane i alte m run i uri.
Pân la urm totul a fost îndesat în trei rucsaci mari, 3 rucsaci mici, o saco i o super
saco f cut de mine i pe care am testat-o închizându-mi so ia în untru. N-am apucat s
i cânt rim bagajele dar cred c dep eau bini or 200 kg. Dar au mai fost i alte preg tiri
pân a ajunge la „ghiftuirea rucsacilor”. Trebuia stabilit echipa. Dorin a mea a fost ca
echipa sa fie format numai din or deni. Au mai fost i „neor deni”, dar eu nu i nu.
Impuneam discriminarea. Poate am gre it? Dup r zboi mul i viteji se-arat . Apoi, alt
criteriu de selec ie a fost i cel material m car în mare, dotare material individual i
specific i, posibilit i de completare la echipamentul comun. Apoi o experien
corespunz toare în alpinismul de iarna (m car la nivelul mun ilor no tri) i maturitate în
via a de zi cu zi.
Pân la urm , echipa a fost format din subsemnatul (41 ani la acea dat ,
ascensiuni peste 5000 m altitudine), Lukacs Liviu (25 ani, ascensiuni peste 5000m
altitudine), Pinter Istvan (23 ani, ascensiuni în ar ). Antrenamente am f cut fiecare când
i cum am putut. Am pl nuit i o s pt mân de cantonament pentru sudarea echipei (nam mai fost pe munte împreun în aceast componen ) dar grijile preg tirilor nu ne-au
dat r gazul necesar. O alt gre eal ? Cine tie. Personal m-am antrenat în p durea de
lâng satul Cop cel, mai exact pe Valea Pietrii. Îmi fixasem un traseu ce pleca pe lâng
terenul de fotbal, urcam pe lâng vale pân la fântâna din poian i coboram prin p dure
prin dreapta, înapoi la terenul de fotbal. La prima alergare am avut nevoie de aproape o
ora pentru ca înainte de plecare s parcurg traseul în 30 min. Dar nu mu chi erau esen iali
în perspectiva expedi iei de mare altitudine ci organele interne: inima, pl mânii, rinichi.
Estimez c succesul într-o asemenea tentativ este compus din: 40% noroc, 40%
metabolism adaptabil, 10% dotare tehnic , 10% antrenament special. (M refer la un
alpinist nu la un pieton oarecare. Citeam într-o carte c în lag rele naziste cel mai mult
rezistau cei în jur de 40 de ani; tocmai problema metabolismului în condi ii de
supravie uire. C ci alpinismul de mare altitudine e tot supravie uire, prea pu in e sport.
Dup un meci, faci un du , m nânci, dormi, recuperezi. La 5-6000 m altitudine mâncatul
(dar g titul?) dormitul (dar a ternutul?), uneori chiar respiratul, gânditul, înc l atul,
fotografiatul sunt tot un efort. Nu e sport, e supravie uire, e lupta pentru existen !
Deshidratarea este enorm . La presiunile atât de sc zute, vaporizarea este foarte mare. Te
speli pe cap cu apa rece de ghe ar i în câteva minute p rul este uscat. În plus, hidratarea
se face cu ghea topit ceea ce presupune economisirea apei la fel ca în Sahara (timp,
combustibil, bagaj...). Toate acestea solicit rinichii într-un mod foarte dur. Sângele se

îngroa , inima pompând cu greu. Circula ia periferica i irigarea creierului se fac
incomplet. Pot ap rea astfel deger turile, gândirea e greoaie, apar ame elile, gre urile.
Respira ia e „nes ioasa", aerul înghe at n v le te direct în pl mâni, în somn
inspiri aer de la 10 cm de podeaua de ghea . Pot ap rea virozele pulmonare...
Mâncarea e monoton i supercondensat , putând genera deranjamente digestive
cu repercusiuni majore asupra randamentului la efort.
Soarele arde carnea, nu numai pielea, 10 minute f r ochelari i oftalmia te scoate
complet din func ie, (nici pic turile cu xilin nu atenueaz arsurile ochilor din prima
noapte dup accident).
i atunci ce c utam acolo? Suntem masochi ti? Un prieten din secuime avea o
vorba: „Alpini tii trebuie s place chinuie la el”. Atunci SIM I C TRAIE TI! Via a nu
trece pe lâng tine în momentele acelea; trece PRIN TINE! O SIM I! (uneori dureros dar
poate nu se poate altfel).
Mai greu cred c e pentru cei r ma i acas . Mai ales pentru cei ce tiu ce
înseamn alpinismul. Nici pentru ei via a nu curge monoton, sunt al turi de noi, sufer la
fel, i ne bucur m înzecit la revedere.
Dar, pân la revedere mai e mult. Abia pornim la drum. i pân aici a fost greu,
dar asta e, „partea nev zut a lunii” („Dark Side Of The Moon”), c reia nici un poet nu ia scris vreodat o poezie. Probabil cititorii sunt mult mai interesa i de episoadele
urm toare...

3. Deci la drum
Oradea – Bucure ti (cu ma ina); Bucure ti – Moscova (cu trenul); Au loc primele
întâlniri; Mai departe cu avionul i apoi cu „Lunahod”-ul pe meleaguri asiatice; Prin
desertul arid sau prin peisaje de vis.
Din acest moment exista un jurnal, din care voi spicui, l sând la o parte aspectele
pur tehnice sau pasajele nesemnificative pentru un public larg.
• 9 iulie, ora 0. Plec m cu ma ina spre Bucure ti. Nu ne vedem de bagaje. La ora
21 lu m trenul de Moscova. „Nasul de sorginte sovietica” face scandal din cauza
volumului bagajelor, dar se potole te urgent când îi b g m un bac i în buzunar
(pe limba lui zis „ traf” – cuvânt ce o s -l auzim cam des în periplul nostru).
Nu prea în elegem mare lucru din a a zisele „v mi” prin care trecem, între fostele
republici sovietice. Tot felul de uniforme i însemne (împerecheate adeseori cu
blugi i aproape obligatoriu cu adida ii). Cel pu in în zona Tiraspol nu mai
distingi oficialit ile de c l tori decât cel mult datorit gen ii diplomat (mai exact
valiza diplomat – evident pentru „ traf”).
Dup -mas ajungem la Moskova. Oare ne a teapt cineva? Nimeni nu ne poate
spune cu ce fise se poate da un telefon. S-ar p rea ca nu prea exista sistemul din
cauza reformelor monetare i a infla iei. Dar, de mormanul nostru de bagaje se
apropie un b iat: „România? Da?” noroc ca aceste 2 cuvinte sunt identice i în
române te i în ruse te. Apoi: „Bastro! Bastro! Bastro!”. Dar cum s te mi ti
„repede!” cu dih niile de bagaje. Ajun i pe alt peron ne oprim lâng realmente un
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munte de bagaje. Erau bagajele celor 9 cehi cu care vom avea multe peripe ii
comune. Mai în engleza mai în german (cehii se în elegeau bini or cu ru ii)
afl m c avem 20 de minute s ne lu m ce credem necesar pentru o s pt mân . Pe
peron (de o cur enie îndoielnic ) printre picioarele c l torilor s faci i s desfaci
bagaje! Aia unde e? Aia unde e?... Între alpini ti circul doua butade ce se bat cap
în cap: 1 – nu exista rucsac plin, i 2 – un rucsac golit este prea mic dac vrei s -l
umpli cu acelea i lucruri. Depunem apoi bagajele în alt gar , la care ajungem cu
metroul, într-o înghesuial infernal , i reu im s sosim la timp la aeroport,
transpira i i cu nervii întin i la maximum. În avion ne trece însa sup rarea. Un
lux des vâr it! Ni te stewardese de- i vine s te la i de alpinism i s te apuci de
pilotat avioane, video, mâncare i b utura la discre ie i de excelent calitate... ce
mai! O noapte prea scurt . Nu prea am apucat s ne uitam pe ferestre (parc ceva
terase irigate pentru cultura orezului, parc ni te lacuri foarte, foarte mari, dar nu
sunt sigur).
12 iulie, în zori. Ne îmbarc m într-un autobuz. Arat relativ nou, dar modelul
pare de pe vremea lui Trotki. În final îl vom privi cu deosebit respect i-l vom
boteza „Lunahod”(primul robot sovietic care a circulat pe Lun ). Pân s ie im
din ora oprim cel pu in în 10 locuri. De fiecare dat se mai umple cu ceva. i se
umple, i se umple, i se umple! De i e doar un pic mai mare decât un microbuz
TV. Bagaje pân la tavan, iar peste bagaje, noi. Se pare c ru ii au alt zical : „nu
exist autobuz plin”. Trecem prin sate musulmane, pitite i cam pr fuite, dar pline
de fructe, apoi se r resc i satele, i ajungem s travers m o zon arid în care
vegeta ia nu exist decât 3 m pe lâng malurile extrem de rarelor cursuri de ap .
Ne uit m îns mai tot timpul în zare c utând creste înz pezite. Spre seara ajungem
într-un fel de sat mai r s rit cu preten ii de sta iune. Natura e din nou generoas .
Totul e verde crud, crestele sunt împodobite cu un soi de brazi interesan i, nu
conici ca la noi, ci în form de fus. Ne afl m cam la 2000m altitudine în
localitatea Mai-Da-Dir. Exist o baz de cazare cu sta ie de helicopter unde sunt
arborate cam 15 steaguri. Z resc i tricolorul nostru al turi de cel elve ian. V da i
seama ce onoare... ne i vedeam în Alpi. Pornim în continuare, tot cu autobuzul,
pe valea Poi-Li-Yu.
14 iulie: facem o prim tur de aclimatizare pe „dealurile” din jur. Ajungem pe la
3500 m altitudine prilej cu care cunoa tem mul i p stori. Animalele sunt
extraordinar de curate (p scând pe spa ii imense în semilibertate, nu se
murd resc): cai - foarte mul i cai - oi, vaci. N-am v zut g ini, porci, pisici - doar
dul i -. Nimeni nu merge pe jos, decât cel mult în jurul casei. i sugarii c l resc
(la sânul mamei). P storii tr iesc în iurte: binecunoscutul cort aproape semisferic,
cât o camer de bloc. La intrare e sala pentru copt pâine (un "godin" al c rui capac
superior e ca o farfurie întins , de mari dimensiuni, pe care se coace o "lipie"
uria , deosebit de gustoas ). Lâng sob e aragazul, iar pe aragaz obligatoriu
ceainicul. Apoi începe zona acoperit cu o pâsl groas din mijlocul „casei” pe
care se a eaz o mas scund evident tot rotund . În partea opus u ii, peste pâsl
sunt i covoare. Acolo e locul oaspe ilor la mas , iar noaptea se în ir o
„plapum ” pe care se doarme. Pere ii sunt acoperi i cu „scoar e” i bl nuri de
vulpi, iar tavanul are un co de aerisire i un „luminator”. Orice mas de la orice
or se compune din: pâine (lipie) cu unt, bulg ra i de brânz foarte uscat (ca
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s punul) i ceai f r zah r, dar „dres” cu fri c . Doar duminic se m nânc
pastram de oaie, uscat peste s pt mâni în vârful unui brad. Aceste câteva
alimente constituie tot ce am v zut de mâncare pe toat durata ederii noastre. Iar
meniul este tot timpul abundent „stropit” cu „KUMUZ” (lapte de iap fermentat).
Dintre or deni sunt singurul care a apreciat aceast b utur . De fapt se spune c
alpinistul adev rat trebuie s fie în stare s m nânce i din bocanc! Bând îns pe
furi i por iile echipierilor, ca s nu jignim gazda, au început s -mi ard urechile
i s m în eleg i-n alte limbi nemaiauzite, motiv pentru care cea ca mea era
mereu umplut . Momentul culminant a fost pozatul. To i localnicii sunt deosebit
de încânta i când sunt poza i. Mai ales cu bli ul. Dintre produsele noastre, copiii
prefer mai degrab biscui ii decât ciocolata, iar adul ii prefer brânza topit i în
mod deosebit pateul (nu le-am spus c e cu porc dar i-au dat seama, i nu s-au
sup rat – alpini tii i ei, chiar dac musulmani –).
15 iulie: o tur de aclimatizare mai serioas . Am ajuns pe la 4000 m, având
primul contact cu z pada, dar numai sub forma unor petece. Peste noi treceau
uneori, ca ni te planoare, un fel de condori uria i, cu capul alb i vârfurile aripilor
tot albe. Am g sit chiar o pan c zut . Flora e splendid i bogat : plante
medicinale (sun toare, ment , sovârv), flori de col , bujori de munte, panselu e,
margarete… Am cules ment i ciuperci pentru a ne îmbog i meniul. A! i ceap
s lbatic . Localnicii sunt ni te c l re i fantastici. F r a, f r sc ri, într-o vitez
nebun , taie grohoti uri, buze de pr p stii, pante abrupte. Te apuc ame eala când
îi vezi. Ne pofteau sus pe cal i erau foarte contraria i c ne înc p ân m s ne
folosim propriile picioare. Logica lor era una foarte simpl : oricum calul are
picioare mai bune decât omul. Când m-am l sat convins s încalec, i când
bidiviul a luat-o la goan , am tras o trânt de era s r mân f r ale. Râdeau
pu tanii cu ochi „în dung ” de le d deau lacrimile i-n pantaloni. Eu m gândeam
îns c dac m accidentam (chiar i o luxa ie banal ) – gata era expedi ia pentru
mine. i ca s fie tacâmul complet ne-au mai pus i s tragem cu pu ca dup
„badoage”. Cel mai bun dintre noi a fost Todi, care nici m car nu f cuse armata.
Spre sear se adun oile i se mulg iepele. Oile se adun la un anumit fluierat, nu
cu câinii ca la noi (câinii sunt doar pentru dih nii). i fiecare turm vine la
st pânul ei (poate fiecare fluier altfel, dar eu n-am sesizat nici o diferen ). Dar
când se porne te turma la vale zici c vine avalan a. Oile alea, cred c se
rostogolesc, nu alearg . De fapt nici nu e exclus s fie a a, pentru c nu se mai
vede nimic din cauza prafului.
16 iulie: În sfâr it! Sose te helicopterul. O premier deosebit pentru mul i dintre
noi. Zborul e mult mai „a ezat” decât în cazul avionului. Cam diferen a dintre tren
i ma in . Pe tren nu prea are nimeni r u de c l torie. Deschidem hublourile i
trecem la pozat: vedem ghe arii!!! Unde o fi vârful „nostru”! Intr m într-un h i
de creste i v i, toate albe, încât în scurt timp reperele dispar. Sper m c pilotul
tie ce face. În elicopter e infernal de cald, iar noi suntem echipa i de ghe ar.
Noroc cu hublourile. Coborâm pe o limb de bolovani, ca o creast , în mijlocul
ghe arului imens ce „curge” probabil în fiecare zi câ iva milimetri la vale.
Distan ele sunt greu de evaluat, perspectiva în eal , dar cred c scurgerea de
ghea are o l ime de 2-3 km. Mont m cortul. Suntem ame i i i ne mi c m cu
încetinitorul. Pe o mic platform g sim bagajele de care ne desp r iser m la
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Moscova. Supersaco a, probabil târât pe jos, avea fundul g urit i vesta mea de
puf era spart . Repar m stric ciunile i facem trierea materialelor. Spre sear
facem o mic plimbare pe ghe ar. Nu ne vine s credem cât de lipsi i de vlag
reac ion m la orice stimul. i e doar 4000 m!
17 iulie: Urc m pe ghe ar pân la locul numit „tab ra 1”, la aproximativ 4200 m,
ca prim tur de recunoa tere. G sim o puzderie de corturi ale echipei coreene (S
nu N). Cred c sunt cam 50 în echip . i dota i, secolul XXI. (Noi, pe undeva
înaintea erei… lor). Urc m ceva i pe ghe arul Han Tengri. Primul contact e
foarte dur. De departe pare o biat pant de s niu . Dar perspectiva în eal urât de
tot. Când pui piciorul consta i c înclina ia medie e de 60 grade, pres rat cu
veritabile s ritori. Liviu i doi cehi ajung pe la 5000 m, iar eu cu Todi i cu al i
patru cehi ajungem cam la 4800 (oricum pe undeva pe la nivelul Mont Blanc).
Întoarcerea e jalnic , înot m efectiv pe „flea ca” de ap i z pad ce b lte te
dup -amiaza pe ghe arul de la baza mun ilor. Ajungem leoarc la cort unde
constat m primele probleme de s n tate: Todi – grea ; Liviu – oftalmie; eu –
herpes. Spre sear ninge i e cea . În cort sunt 10ºC. Îmi usuc ciorapii culcândum cu ei în picioare. Liviu î i repar sacul de dormit din care „ninge” cu pene.
Todi doarme ca un bebelu între noi.
18 iulie: Diminea a e grozav : +40ºC la soare. Ne preg tim hainele… mai
coasem… constat m c aragazul nu are o garnitur , iar primusul cu benzin (f r
serpentin de preînc lzire) func ioneaz anevoie la altitudine. Ce-i de f cut?
Improviz m tot felul de garnituri: ba din talp de adidas, ba din pielea mânerelor
be elor de schi, dar… degeaba. Mai ad ug m vaselin siliconic … ine cumva
dar în timp tot „scap ”. A a c … vom lua i primus i aragaz! Adic bagaje,
bagaje… GREUTATE.
S n tatea e mai bun ! Todi m nânc (mai ales c de prânz – doar e duminic –
am avut ceva mai de soi: sup de varz cu smântân ).
Spre sear un mic r gaz acordat de ninsoare, ne permite s termin m (pu im cam
nervo i), preg tirile. Ninsoarea va fi ghinionul nostru major. Dar înc nu f ceam
mare caz pe tema asta.
19 iulie: Diminea splendid , cerul e senin „sticl ”, iar cortul e înghe at ca tabla.
Pentru prima dat panorama este complet . Suntem afar cu aparatele de
fotografiat în mâini. Pe la 10 pornim. Rucsacii sunt infernali: în jur de 30 kg de
fiecare. Niciodat nu mi-a pl cut s car în spate (nu acesta a fost punctul meu
forte în alpinism). Trecem de a a-zisa „tab ra 1” – aproximativ 4200m i mont m
cortul pe la 4800m, în locul unde m-am oprit eu cu Todi în prima recunoa tere. În
strategia convenit de comun acord, am hot rât s asalt m cât mai „dintr-o
bucat ”, f r taton ri prea multe (stil alpin, nu expedi ionar). Prin aceast tactic
folosim optim rezervele energetice ale organismului, mizând îns pe
adaptabilitatea la mediu. Insistând mai mult pe aclimatizare (stilul clasic –
expedi ionar) riscam s ne termin m prematur rezervele energetice. O fi fost bine
aleas tactica? Se poate face mult teorie. În orice caz, a a se merge! Recordul
pentru ruta clasic a Everestului îl de ine un francez, în jur de 30 de ore, urcare
f r bagaj i coborâre pe tobogan (adic pe fundul pantalonilor). Stilul
expedi ionar era la mod prin anii ’60, când nu se cuno teau posibilit ile
organismului uman de adaptare la altitudine.
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Deci, iat -ne pe acel mic platou, sub un anc de z pad . Din stânga ne cam
amenin un culoar de avalan e. Totu i: z pada nu pare a fi mult , frig e suficient,
deci totul pare stabil. Ridic m cortul. Sim im oboseala din plin. Nu reu im s
mânc m decât ni te stafide. St m r u cu apa. Suntem prea înghesui i ca s
încerc m s pornim primusul. Vremea e destul de calm . Fe ele ne sunt arse:
parc am fi ni te gogo i (la soare au fost 50ºC). Acum îns , z pada scâr âie sub
bocanci – semn c va fi frig la noapte. Dup un timp, lâng noi pun cortul 3 cehi.
Ies afar s mai schimb m câte o vorb (parc nu-mi ajunge aerul din cort). Stând
la taclale, îngro obrazul i folosindu-m de aragazul lor fac o sup , pe care n-o
refuz nici Liviu i nici Todi (care se consolaser cu gândul de a se culca
fl mânzi).
20 iulie: Ne scul m pe la 6 ca s plec m direct, f r s mai îmbuc m ceva.
Z pada e beton (rucsacii atârn groaznic). Dar dac d soarele peste noi iar e jale.
Partea iluminat de soare (+30ºC) te frige, iar partea de la umbr înghe (-15ºC).
Randamentul optim (mai bine zis orarul optim) se pare c e format din 3 ore
diminea a i 3 ore spre sear , cu pauz de mas , odihn (chiar un mic pui de
somn), mici repara ii, realizate la prânz. În stilul acesta se pot câ tiga 1000m pe zi
(dac vremea e stabil !). Dar vremea pe Han Tengri e mai capricioas ca o fat
b trân . Se zice c Han Tengri înseamn „Vama Vânturilor”. Când peste tot e
senin, pe aceast piramid (seam n extraordinar cu Matterhornul din Alpi)
aproape niciodat nu lipse te o „c ciuli ” de cea , de fapt „vâjg ul” ce
viscole te pe vârf. Pe la 10:30 ajungem în tab ra unor cehi ce ne dep iser cu o
sear înainte. Le d m de teptarea i mai schimb m câteva vorbe. Aplic aceea i
tactic , ca i asear , i mai fac o sup , i prin bun voin a lor. Soarele arde mai tare
ca supa. Todi m nânc cu greu. Ne odihnim. Eu chiar trag un pui de somn întors
cu fundul spre soare. Spre dup -mas hot râm s urc m repriza a II-a. Dar, Todi,
are t ria s recunoasc faptul c se simte ca o gravid în tramvai la o or de vârf.
Trebuie hot rât ce-i de f cut. De comun acord redistribuim bagajele (ah,
bagajele!!!). Eu cu Liviu urmeaz s continu m, în timp ce Todi coboar cu ni te
ghizi ru i. Nu avem încotro. Ar fi p cat de terenul câ tigat i de efortul depus.
Deci de la „mini” la „micro-echip ” ajungem totu i spre sear pe la 5400m, unde
punem cortul între seracuri de ghea . Lâng noi se afl 2 corturi goale. Unul e al
celor 2 spanioli întâlni i în timp ce coborau temporar mai jos (ghidul le monta câte
tabere pl teau, f r a mai c ra ei tot atâtea corturi!), iar al doilea era un cort al
coreenilor, care împânziser ghe arul cu corturi fixe (fiecare cu tactica lui, dup
cum îl ine buzunarul). Dup -masa era frumoas . Ne sim eam amândoi excelent.
Lâng noi se a eaz doi ru i care coborau dup materiale. Le fac i la al ii curte i
cu primusul lor (un veritabil tractor dar care FUN IONEAZ !) înjghebez ceva de
mâncare. Mai mult de b ut. Setea ne omoar . Dar, parc nu e chiar a a de r u. În
mod normal de unde ne afl m, în dou reprize a câte 2 ore ajungem în a. Acolo
se termin ghe arul i începe asaltul final. L s m bagajele (ce vis s urci f r
bagaje) i pe o por iune de stânc (cam ca Valea Galbinelor din Bucegi) într-o
singur zi (!) ajungi la vârf i cobori înapoi în a (la bagaje). Pare a a de
aproape… S fie a a de simplu? Moralul e perfect. S n tatea bun . Înc nu a
ajuns soarele. Ne-am b gat în saci i mai povestim, mai not m impresii… în cort
sunt 15ºC. Prin ferestruic privim undeva jos ghe arul ce pare o scoar de copac
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cr pat . Ce mic pare de aici! Îndr znim s sper m. În asfin it vârful e portocaliu,
parc e de bronz.
21 iulie: Greu a trecut noaptea! Ne-a luat cu viscol. Aveam mereu impresia c va
c dea cortul. Am sc pat cu pu in z pad pe din untru i cu ceva spaim . Pe la
8:30 ningea în continuare, dar f r vânt i la 2ºC în cort. Sper m s se lini teasc
i s putem ajunge în a. Dar… n-a fost s fie a a!
Am urcat orbe te. Viscolul era tot mai turbat pe m sur ce ne apropiam de a.
Undeva în dreapta, foarte pu in deasupra noastr am z rit ni te corturi când
viscolul s-a oprit câteva minute, parc pentru a i aduna puterile. Erau cehii care
aveau o jum tate de zi avans i au prins a a zisa „tab ra 3” cotat la 6200 m. Mai
avem ore bune de lumin . Trebuie s ajungem i noi acolo. Sau m car mai în
stânga, exact în a dar unde vântul era i mai turbat. Am mai p it o singur dat ,
în F g ra , în Fereastra Mic de la Sâmb ta ce am p it atunci. Probabil fa a era
înfierbântat de efort (excelenta mea circula ie periferic !) iar viscolul se topea pe
fa , înghe ând instantaneu. Din partea de unde b tea vântul, aveam deja o
jum tate de cap de sticl , lipindu-mi chiar genele ochiului stâng. Liviu m ajut s
sparg crusta, îmi mai ia din bagaj, încerc s merg cu partea dreapt c tre vânt, dar
nu îmi ies nicicum pa ii, urc m f r randament. Iar aua e atât de aproape!... Dar
vântul e mereu mai puternic cu fiecare metru câ tigat. Nu se vede nimic de jur
împrejur. Totul e ALB! E cam pe la prânz (a ridica m nu a de pe ceas e un efort
prea mare). i apoi ce importan are cât e ceasul? Încerc m s g sim cât mai spre
dreapta, ascendent spre dreapta, o platform , dar panta nu scade sub 40º. Netezim
o mic platform i încerc m s mont m cortul. Vântul îns transform cortul
într-o veritabil para ut . N-am de ales i scot m nu ile ca s pot manevra be ele
de fibr de sticl . Dar, la una din spi e, elasticul interior s-a rupt i b ul s-a
de irat. Noroc c n-am pierdut nici o pies , oprindu-le pe toate din rostogolirea pe
z pad (de data aceasta circula ia periferic a fost salvatoare). Ne vârâm cumva în
cort (f r noi în interior zbura de mult!). Vântul b tea nebune te i z pad intra
pe toate g urelele. Cât era cortul de înalt, uneori era complet lipit peste noi. Mare,
mare minune c nu s-a rupt!
21 iulie: Vântul nu înceta. M car dac b tea constant, dar b tea din toate
direc iile. Nu puteam risca s înnopt m acolo. Dac se rupea cortul, eram pierdu i.
Cu mare greu, trebuind din nou s renun m la m nu i, reu im s demont m i s
împachet m totul f r s ne fure vântul nimic (atâta doar c mi-am cr pat busola,
c lcând pe ea). Începem s coborâm orbe te printre crevase. Nu se vedea la 2 m:
totul era alb complet, solul era alb, aerul era alb de viscol, cerul era alb de cea .
De jur împrejur un „întuneric alb”. Ca de adio se „sparge” pu in cerul, exact în
direc ia vârfului i vedem chiar deasupra noastr stânca portocalie echipat cu
corzi fixe ce reprezenta por iunea final . Într-o zi lini tit , f r bagaje, cu corzile
fixe existente… ce aproape suntem! O clip am senza ia c sunt pe prispa cabanei
M l e ti (din Bucegi) i privesc spre Buc oiu. O rafal de vânt, gata gata s m
doboare de pe picioare, m aduce la realitate. Cu mare chin scot aparatul de
fotografiat i reu esc o poz . Tocmai la timp pentru c „întunericul alb” ne înghite
din nou. Dispar din nou toate reperele. Chiar i cel al timpului. O fi devreme, o fi
târziu, avem timp suficient s coborâm? La 6000 m i timpul parc curge altfel.
Pip im relieful cu t lpile pentru a merge pe cât posibil pe fundul vâlcelului,
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pentru a nu „t ia” culoarele laterale, declan ând astfel avalan e. Dar traiectoria
optim ne este frecvent barat de crevase i s ritori. Orice deviere aduce un plus
de dezorientare. M car de nu ne-am r t ci unul de altul. La mai mult de 3 m nu ne
mai vedem (de i costumul meu e ciclamen).
Cu ceva noroc ajungem înapoi în locul unde î i l saser cortul spaniolii. Locul e
ferit i vântul nu mai face ravagii. Respir m u ura i. Dar bucuria e i mai mare
constatând c au sosit de jos locatarii cortului: Carlos i Rosa. M car nu suntem
singuri! Mai sunt dou corturi, dar goale: unul este al unui japonez coborât din
motive de s n tate, i unul în care cehii i-au l sat o parte din materiale i care era
complet surpat sub z pad . Nu are rost s mai ridic m un cort pe mica platform ,
a a c , f r a mai cere viz la ambasad , folosim cortul japonezului.
În interior g sim dou lucruri chiar la vedere: un bidon cu ap NEÎNGHE AT
(ce antigel o fi avut în ea nu tiu) i un aragaz cu trei cartu e de rezerv . Mai erau
câteva pache ele frumos adunate pe care era a ezat o buc ic de carton pe care
scria ceva (cu hieroglife) de care îns nu ne-am atins. Ap îns a fost imposibil s
nu tragem fiecare câte un gât zdrav n. Cortul e de o singur persoan i din
material foarte etan (marca Gore). Singura aerisire era pe la burduful de la intrare
(nu era cu fermoar). Plus c z pada ce se tot depunea, aproape c ne lipea pânza
cortului de noi. De dou ori am ie it peste noapte s degajez z pada, s avem i
noi aer. Agitat noapte.
22 iulie: Ies din cort pentru c -i aud pe spanioli preg tindu-se. Ne întreab cum a
fost ziua de ieri. Le povestesc de vânt. Sus e cea i azi, dar f r pic de vânt. Ne
invit s mergem împreun . Ar prefera s nu mearg singuri. Eu m
împrietenisem cu ei înc pe avion. Erau foarte interesa i de România (de fapt de
Pa ti, au promis c -mi fac o vizit ). Insist s mergem împreun . Liviu scoate cu
greu capul din cort. Se simte cam ame it. Hot râm s ne odihnim o zi. Ridic m
cortul nostru în timp ce spaniolii pleac f cându-ne semne prietene ti. Le ur m
succes. Nu bate vântul, dar ninge cu cea . Când iese soarele se fac aproape 30ºC
în cort. Acum ninge cu soare! Ne facem ceva de mâncare cu primusul de rezerv
al spaniolilor, care era de fapt l sat de un ghid rus, i la care ad ug m o butelie
„împrumutat ” de la japonez. Suntem st pâni pe 4 corturi, dar în asemenea
condi ii, cinstea e subîn eleas . Pentru început fac o sup cu „stics”-uri. Liviu e
pu in cam sl bit. A fost tot timpul în fa i a avut bagaj mai mare ca mine.
Hot râm s ne mai triem o dat materialele, s lu m doar strictul necesar i s
încerc m asaltul cu maximum de rapiditate de cum se face un pic de vreme bun .
În cel mai r u caz, în 4-5 ore suntem în a, sau, mai în dreapta, sub peretele
portocaliu, gata de asaltul final. Dar, la 6000 m altitudine, 4-5 ore de efort nu sunt
o bagatel . M car dac vremea ar ine cu noi. Urmeaz a treia noapte la 5400 m
altitudine. De jur împrejur se aud cum curg avalan ele, dar nu avem emo ii: ne
afl m pe un fel de „buturug ” uria , i singurul culoar de avalan , de altfel
destul de dep rtat, e barat la baz de o crevas adânc . Înainte de a dormi, înc pe
ziu , m uit la termometru: sunt 20ºC în cort. În afara buzelor care m ustur
cumplit, pot spune c m simt chiar confortabil.
23 iulie: Noaptea a trecut f r incidente. E senin. Sunt -25ºC. condi ii pentru a
continua ar fi. Liviu îns nu se poate reface. Fac un ceai i vreau s ron i ni te
alune. Trebuie s ies îns cu alunele afar , bietul Liviu nesuportând nici m car

mirosul. În atari condi ii nu se mai poate pune problema unei refaceri. Nu avem
de ales. Coborâm. În mai pu in de o or vremea se schimb total. Nu mai bate
vântul dar ninge „moc ne te”, umed, muindu-ne pân la oase (pân la piele e prea
pu in spus). Pe la prânz ajungem la tab ra de baz , unde Todi e bine-merci,
mâncând f r încetare (dac mânca a a i sus…). Lui Liviu îi fac ni te ceai de tei
combinat cu semin e de tevie i spre sear î i revine, reu ind s m nânce pu in.
Avalan ele se aud mereu. În timp ce coboram am v zut locul unde ne pusesem
noi prima tab r pe ghe ar, atins de „coada” unei avalan e!!! Avertisment?
Vremea s-a stricat de tot. Încep s -l în eleg pe Bacovia.
Ne facem „inventarul”. Fe ele noastre sunt r ni (mai ales buzele i nasul), ochii
sunt umfla i i înro i i… suntem nesp la i în acelea i haine, de atâtea zile i nop i.
Suport m meniurile din ce în ce mai greu. Tânjim mai ales dup legume. Parc
toate te îndeamn s le la i balt i s te „întorci la cele lume ti”. Dar Liviu (de i
arat jalnic) se înc p âneaz s spere la o nou tentativ .
Cortul, cu cele 2 spi e avariate, nu mai prezint siguran , nici la Mamaia.
Primusul este practic tot inutilizabil (conteaz doar ca bagaj). Vremea e
mizerabil . Deh! De scuze… nu ducem lips . Cât despre halul în care ne afl m…
ti i bancul cu „mai 5 minute” în cazul mot nelului aflat prima noapte pe
acoperi ?

4. Începutul sfâr itului
În cele ce urmeaz , pentru a nu plictisi cititorul, voi selecta din jurnal, încercând s
redau atmosfera, evenimentele fiind mai pu in semnificative în contextul scopului propus.
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24 iulie: E catastrofal! Ninge o lapovi scârboas care s-a depus deja jum tate de
metru. Totul e umed. Nu mai exist un lucru uscat, în cort efectiv pute a hoit.
Cortul s-a d râmat deja o dat sub z pada depus pe el. noaptea m scol de cel
pu in 10 ori ca s -l scutur de z pada grea ce se depune ca o tencuial i pe pere ii
verticali ai cortului nu numai pe acoperi . Al turi cortul de materiale, cusut de
mine rezist eroic f r s -l scuture nimeni pân diminea a. i ninge mereu. Se fac
c r ri cu lopata, prin n me i. Ce or fi f când cei r ma i pe sus? Carlos i Rosa,
prietenii mei spanioli, oare sunt bine? Avalan ele dau ora exact din 10 în 10
minute. „Aici Han-Tengri; a trecut avalan a de 13:40”. Printre avalan e, se
strecoar i alpini tii, realizând c nu e de stat pe sus pe a a vreme. Apar i
spaniolii. Arat cam „ ifona i” dar bine c sunt s n to i. Carlos are la activ vârfuri
de 8000 iar Rosa de 7000). Începem s st m r u cu mâncarea. La câteva zile
elicopterul arunc câte un sac de legume i preia sacii cu gunoaie adunate între
timp (ecologi tii erau activi chiar i aici). Asta intr în taxa de ascensiune pe vârf.
Ne uit m cu jind la cehi cum g tesc la 3 primusuri simultan în cortul „sufragerie”
ce pare o anex de circ ambulant. Noi, mai discre i, pornim primusul o singur
dat pe zi dup îndelungi deliber ri strategice privind meniul.
Buzele îmi sunt carne vie. Rosa mi-a d ruit un „ruj” special care în sfâr it îmi
calmeaz usturimile (totu i mâncatul r mâne un chin). Ochiul stâng (cel dinspre
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„u a” cortului) mi-e tumefiat. Mai trece timpul cu oblojelile. Vecinii no tri, cehii,
joac c r i, fac glume… la o echip mare, parc e mai u or cu moralul. La noi…
ceva în genul valorii leului la schimbul valutar.
25 iulie: Calamnitate! Ninge de 60 de ore. Corul de materiale e complet îngropat
în z pad . Mi-a trebuit aproape o or s degajez cortul nostru de n me i. Nu
termin bine la mine i cortul spaniolilor se surp pe ei (dormind „tun” n-au apucat
s -l mai scuture peste noapte).
Moralul tuturora e în c dere liber . Circul zvonul c musonul a venit cu trei
s pt mâni mai repede în sud, dând peste cap vremea i în nord.
Câ iva alpini ti, pân în 10, se pare c polonezii au r mas bloca i în a. Nu pot
coborâ de avalan e! Noi ne confrunt m în continuare cu lipsa de alimente. Mai
trebuie s facem i diet . Unii rezist mai u or în timp ce unii… (nu credeam s
ajungem s ne cert m pe mâncare).
Cel mai greu îns e cu „omorâtul” timpului. Mai st m de pove ti. Cele 3-4 limbi
în care m descurc îmi sunt de real folos. Un rus a realizat din z pad un nud
feminin (de, omul de la munte!) foarte apropiat de Venus din Milo. Sco ienii, mai
pragmatici, construiesc un iglu pe care pun un blazon cu CCCP. Încercând s -i
servesc cu un ceai pe la ora 17, am f cut o gaf . M-au refuzat indigna i, spunând
c ei NU SUNT ENGLEZI! Ca s vezi! Taman de politic aveam eu chef în vârf
de munte.
Timpul se târâie, nu mai curge. Seara, cehii fac un fel de coliv mare i încep s
cânte colinzi. Îi întreb ce i-a apucat i-mi r spund senin: e 25, z pada e pân în
gât, s rb torim Cr ciunul de var ! i ninge, i ninge, i ninge…
26 iulie: ninge (cam de 100 de ore). Cehul de lâng mine prive te pe furi poza
unei fete jucând tenis (se pare c încep s se „înmoaie” i sufletele). Doi polonezi
se hot r sc s coboare. Le cump r aragazul (evaluat la aproximativ 20 $, contra
unei frânghii de alpinism marca AURA Oradea). Avem cu ce g ti! Dar nu prea
avem CE! Dar, m car apa nu mai e o problem . Asta în ipoteza c o vom lua de la
cap t. Oare? Echipa a decuplat de la tensiunea ascensiunii. Eu cel pu in m simt
ca un dezertor. În plus, informa iile circul contradictoriu. Ru ii ne-au spus c
por iunea final (ultimii 700 m, deosebit de abrup i) este echipat cu corzi fixe.
Acum afl m c nu sunt decât câteva, i alea vechi, de câ iva ani. Spre deosebire
de restul echipelor, nu avem nici un fel de emo ii la capitolul stânc (este
elementul cel mai bine st pânit dintre variantele de ascensiune), dar asta înseamn
bagaj în plus (corzi, pitoane…). E greu f r informa ii! Iar ca s fi preg tit pentru
orice ar însemna s ai cam multe la tine (iar dotarea noastr , oricum nu exceleaz
decât la capitolul kilograme, nu i la rafinamentul tehnic de ultim or ).
Ora 17: primul moment greu…
Nu se tie exact cum (se pare c prin intermediul superdotatei echipe coreene) a
sosit vestea c dintre cei r ma i sus, 4 au murit sub avalan (2 ru i i 2 polonezi).
Vestea cade greu. F r s ne d m seama, ne pomenim cu to ii c vorbim cu voce
sc zut . Vântul, care pân atunci nici nu adiase, a început s zgâl âie violent
corturile. Parc ar spune: „Ce c uta i voi aici, în împ r ia mea?!”
27 iulie: În sfâr it senin. A nins neîncetat 5 zile i 5 nop i!!! Acum cerul e ca
lacrima i termometrul arat -25ºC. Sus trebuie s fie cel pu in -30ºC. O mai fi
r mas careva pe sus? Avalan ele pornesc la primele raze de soare. Sunt efectiv
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enorme. Una, c zut de pe versantul stâng al ghe arului Han Tengri a avut peste
100 m l ime i câ iva zeci de metri în l ime, norul din urma ei s-a risipit abia
dup 15-20 minute. Pe la prânz, soarele e ucig tor. Ne târâm ca ni te larve abia
ie ite la lumin . Toate boarfele sunt întinse la uscat, dup atâtea zile de
b l c real . E o letargie general . Cehii, mai g sesc totu i resurse pentru a face
câte o remarc , când spaniola sau sco iana mai dau jos câte un tricou (parc tiam
c la altitudine sângele circul anevoie!). Soarele a ajuns s ne terorizeze, dup ce
l-am dorit atât (cred c iar mi-am ars fa a). Sose te, în fine, i helicopterul, mai
arunc un sac de varz i ceap , ridic gunoaiele i aduce pe ghe ar 3 unguri i un
spaniol.
Nesperat, infuzia de figuri noi, produce agita ie. Dac , cu câteva minute în urm ,
întrebarea era cum s ne strecur m printre gunoaie în elicopter, acum din nou,
interesul e pentru urcu . Pe Liviu îl obsedeaz , se pare întrebarea: din cauza CUI
nu am reu it? Ca organizator i conduc tor îmi asum întreaga responsabilitate. Se
pare îns c nu e suficient. Pe Todi l-a cuprins brusc euforia revan ei (în fa a
cui?...). Încerc m s ne gândim logic: starea echipamentului, starea noastr , mor ii
de pân acum. Discu ia devine tensionat . Le smulg totu i celor doi coechipieri
consim mâtul ca eu s am ultimul cuvânt în privin a retragerii, i în plus s
încerc m s mergem pe cât posibil în preajma spaniolilor, care au mare experien
în alpinismul de altitudine. Cu to ii accept m c exist i varianta s mergem chiar
mai prost decât prima dat , dar c e o chestiune „de onoare” s mai încerc m o
dat .
28 iulie: Ziua e splendid . Nici un nor. Nici m car Han Tengri nu mai avea
„c ciula de viscol” pe cre tet. A a o zi dac prindeam când ne-am oprit la cap tul
ghe arului sub peretele final, al nostru era vârful! (Cum spuneam mai la începutul
povestirii, 40% e nevoie de noroc!).
E ger bine. Nu se aude nici o avalan . Hot râm s plec m pe la prânz, ca s
mergem cu soarele în spate, pentru a ne proteja fe ele (prin batist nu- i ajunge
aerul, f r batist pe fa e ti terminat). Pl nuim s înnopt m la baza ghe arului,
s pornim cu noaptea-n cap i s facem un „salt” de 1000 m în prima zi (drumul
deja cunoscut pare mai scurt!). Oare vom reu i? Va rezista cortul la înc o prob ?
Ne descurc m cu o singur butelie? Mai avem voin pentru o nou canoneal ?
Ajungem cu bine la baza ghe arului c tre asfin it. Rucsacul parc m bag în
p mânt de greu ce e; moralul îns î i revine. Lâng noi, dou lituanience î i
schimb lenjeria în fa a cortului. Nesp la i de atâtea zile nu îndr znim s facem
comentarii, nici în gând. Îndes m în noi câte o conserv de fasole i ne culc m.
Mâine va fi o zi grea.

5. A doua încercare
•

29 iulie: La 5 diminea a plec m. Vremea e bun . Poate d Domnu’ i de data asta
om avea i noroc. Prefer s -mi p strez un ritm mai „mo negesc” con tient de
faptul c „mai e mult pân departe”. Todi i Liviu sunt în fa . P str m îns
contactul vizual. i apoi, cuno team deja foarte bine drumul. La prânz suntem cu
to ii în binecunoscuta tab r de la 5400 în care am a teptat cu Liviu doar-doar se

•

îndreapt vremea. Pân s ajung eu, cortul era ridicat i tocmai se f cuse i ceaiul.
C ldura era sufocant . Pân i ceaiul îl bem în cort, feri i de soare. Brusc, pe la
ora 13 începe s ning . Iar i!!! Ninge chiar foarte consistent! Ce facem? Urc m
în continuare? În aceast prim „repriz ” de 6-7 ore am reu it un „salt” de 1200 m
altitudine. Înc o repriz , i tot pe vreme rea, cum am p it eu cu Liviu data
trecut nu pare prea tentant. Unii, inclusiv spaniolii, o iau totu i în sus. Al ii se
hot r sc s coboare. Noi i înc trei corturi r mânem pe loc: vom încerca mâine.
Aragaz avem, am g sit i proviziile îngropate la coborâre (în speran a unei
reveniri). Numai c avalan ele curg din nou. Bubuie îngrozitor în jurul nostru.
Pozi ia cortului nostru e sigur , dar parc po i ti… Mai ales când le auzi uruind
aproape, i mai tim i de cei 4 mor i… Nu prea avem chef nici de vorbit. St m
instinctiv cu urechile ciulite. Aud ni te voci cunoscute. Sar în u a cortului i-i v d
pe cehii ce aveau jum tate de zi avans, coborând cam „ ifona i”. Încerc s -i
sf tuiesc s nu coboare printre avalan e, dar ei nici nu vor s aud , „gonind”
dispera i, la vale (ulterior ne-au povestit c în locul în care ajunser data trecut –
i lâng locul lor încercând i eu cu Liviu s înnopt m pe vântul acela nebun – au
îngropat ni te provizii; c utând dup ele, au dat de… cei patru alpini ti „pu i la
conservat”! – ocant poate i pentru un medic legist). Toat noaptea curg
avalan ele! Cum se vor strecura cehii printre ele? (de asemenea ulterior, ne-au
povestit c a fost o veritabil sfidare a ansei, un joc dr cesc între a fi i a nu fi –
nu le pl cea nici s - i aminteasc , nu s mai i povesteasc ). Nu prea pot dormi.
Tresar la orice zgomot. Todi geme toat noaptea. Diminea a acuz gre uri i
dureri de rinichi.
30 iulie: Ninge, e cea i se aud avalan e, (totu i mai slabe decât asear ). Ce
facem? Liviu e parc pu in obosit, dar nici n-ar vrea s renun e înc o dat . Eu m
simt ref cut în bun parte, i în ritmul meu mai „mo negesc” îndr znesc s
continui. Dar nu cu prea mult entuziasm: iar trebuie s m lupt cu rucsacul (care
sub 25 kg refuz s scad ), m obsedeaz pe undeva i avalan ele (nu pot uita nici
de cei patru mor i afla i la 2-3 ore mai sus). Dar dac trebuie, trebuie! Todi îns
înclin balan a: acuz dureri de rinichi i se st pâne te cu greu s nu vomite. Jos
era foarte vajnic cu revan a. Aici îns s-a mai înmuiat. Deci, la vale! Tot ghe arul
de sub noi (în lungime de câ iva kilometri) era acoperit de avalan e. TOTAL! Nici
un petec de z pad veche!!! Numai bulg ri de ghea c zu i de pe versan ii
laterali. Vai de genunchi mei opera i pe aceste bile uria e de rulmen i. Am
încercat s cobor pe fundul pantalonilor în zonele mai sigure, dar ocurile le-am
resim it pân în ceaf . Deci, înapoi la „charleston”. Col arii se înc rcau precum
ni te t lpi de elefant, bocancii zburau în toate direc iile. CALVAR! Nu mi-a fi
putut închipui a a ceva: avalan e „la hectar”. Cum or fi sc pat cehii printre ele?
Am ajuns cumva la baz . M-am oprit apoi ceva mai jos lâng un izvor de ghe ar.
Soarele ardea ca-n Sahara. Profitând de singur tate îmi fac o toalet cât de cât mai
substan ial de când am urcat pe ghe ar. Când am ajuns în tab ra de baz , ru ii m
a teptau cu o excelent ciorb de varz . Cât de cât sp lat, cât de cât mineralizat…
Ah! Vremea iar s-a stricat! S-a întunecat i ninge din nou. Nu ine vreme stabil
mai mult decât câteva ore. Spre sear viscolea de-a binelea. M-AM S TURAT
DE Z PAD ! Ce-or face spaniolii acolo sus? Doi dintre cehi (din nou câ i avea
echipa) se hot r sc s încerce i a treia oar . Îi comp timesc. Oricum noi am
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decuplat complet. Eu cel pu in, visez cum ar fi la Vadu Cri ului, b l cind
picioarele în Cri lâng dou sticle de bere înfipte în nisip. Asfin itul e tulbure.
Liviu i Todi s-au culcat deja. Eu, de i sunt frânt, nu pot dormi. M gândesc
acas . Mi-e dor pân i de pisic . Iau câteva alune i desfac o „fiol ” cu muguri de
pin macera i în palinc de gutui. Ce-or face cei de acas ? Or fi îngrijora i? Sper s
fie lini ti i i s aib încredere. M uit în jur: cap tul lumii! Tare mai suntem rup i
de toate.
31 iulie: O „delega ie” format din doi hamali i un personaj ce se eviden ia prin
2 stele lucitoare pe epole i, un ceas masiv, nichelat i… (aten ie!) GEANT
DIPLOMAT!?! Sose te în zori cu helicopterul pentru a lua declara ii referitor la
cei deceda i. O avalan imens d onorul celor sosi i. Noi ne chinuim cu
mâncarea: am ajuns s ron im ultimele resturi. Sosesc primele ve ti de sus:
Spaniolii (Carlos i Rosa), ni te ru i siberieni (?) i ni te coreeni încearc vârful.
De dou zile a teapt momentul de atac la 6000 (cum am a teptat i eu cu Liviu –
f r noroc). S le ajute Dumnezeu. Dup mas , evident se stric vremea i
iar i… NINGE. E cam negur pe sus. Han Tengri împarte vânturile pentru to i
mun ii din zon . Nu e nici o figur de stil. Când peste tot e complet senin, el, de
regul , p streaz o „c ciul ” de viscol. Spre sear se mai lini te te vremea. Mâine
începem preg tirile de coborâre. Relu m treptat contactul cu LUMEA.
1 august: Sose te vestea c spaniolii au reu it vârful, ieri, cam în 12 ore. Bravo
lor! Dup -masa, evident, cea i ninsoare (iar sus probabil ninsoare). Efectiv neam s turat! Strângem bagajele. D ruiesc trusa medical unui medic din Harcov.
Bine c n-am avut nevoie de ea. Spre sear sosesc spaniolii. Au reu it. Ei doi i o
rusoaic . La întoarcere, rusoaica nu tia s fac rapel!?!? Carlos i-a scos ochelarii
ca s -i poat supraveghea manevrele, motiv pentru care oftalmia l-a orbit complet
pentru câteva zile. Rosa are la rândul ei câteva degete atinse de deger turi. Le ofer
imediat pic turi oftalmice i alifie contra deger turilor. Le va prinde foarte bine
acest modest ajutor prietenesc.
2 august: Toate bagajele sunt f cute. A tept m helicopterul. Oare vine i pentru
noi? Ar fi prea frumos.
Pân una-alta, spaniolii îmi povestesc câteva lucruri interesante. De exemplu, pe
la 6000 m ghizii ru i f ceau coad la clien i pentru ai duce pe vârf contra 200
USD! Ei au preferat s ia asaltul pe cont propriu, de i avalan ele le-au astupat
grota ce inea loc de cort, nemaig sind-o ( i r mânând sub z pad materiale în
valoare de aproximativ 1000USD!). Au mai improvizat, au mai împrumutat i au
plecat. Urcu ul a fost foarte simplu, folosind un „blocator” pentru asigurare pe
corzile fixe. Coborârea a fost mai dificil , neputându-se „rapela” în „carabinier ”
sau în „opt”, ci numai sistem „Durfel” sau chiar „semidurfel”. În schimb vântul a
fost foarte puternic iar temperaturile foarte sc zute (sub -30ºC).
3 august: Se întorc i cei doi cehi care n-au renun at nici a treia oar . Au reu it. A
durat 15 ore asaltul final. Unul are unele deger turi la picioare, cel lalt are ni te
ros turi urâte. Acelea i obstacole: vânt i ger. Bravo i pentru ei! Tocmai
încercam s ne facem ceva de mâncare când… ALARM ! Vine helicopterul!
Împachet m mai ceva ca la pompieri. M i mir cum am reu it s ne adun m
lucrurile în asemenea timp record! În mai pu in de o or ajungem înapoi la iarb
verde. În sfâr it facem baie! De i apa râului are în jur de 5ºC plonj m în el.

suntem parc al ii! Cura i, schimba i… în oglind totu i ne uit m cu groaz .
Facem inventarul i, culmea, nu lipse te nimic! Ne uit m în jur la natura atât de
generoas . Parc revenim la via , venind din alt lume. Când am venit, treceam
nep s tori pe lâng bog ia vegeta iei, c utând cu disperare z pad i ghe ari.
Acum descoperim cât de frumoas e p durea, i râul, i lacul, i p s rile. i mai
ales IARBA! Vom dormi pe iarb , cu u a cortului deschis i cu fermoarele
sacilor de dormit desf cute. Iar dac va fi nevoie s ie im peste noapte, nu va mai
fi necesar chinuitoarea opera ie a înc l rii: se poate ie i i descul !

6. R mas bun, Asia!
Mai sunt câteva zile bune pân la plecarea spre Europa. Suntem din nou la MaiDa-Dâr în a teptarea „Lunahodului”.
•

•

•

4 august: M tenteaz o plimbare c lare prin împrejurimi. Seara tocmim cu un
localnic 2$ ziua de c l rit. A doua zi vine cu caii dar cere 2$ pe 3 ore (o fi privit
seara la televizor cursul valutar!?). Renun , de i era tare tentant s mai fiu i eu pe
post de rucsac. Trec prin a a zisa sta iune i încerc s cump r o bere: 3$ o sticl
de 330 ml. Prea de tot! Cump r totu i un poster cu Han Tengri. Cehii au cump rat
un rucsac de legume, printre care i 2 vinete. Habar nu au ce-s alea (normal, e o
legum specific turceasc ). Le fac eu o salat de vinete cu ro ii. Gust
neîncrez tori, pentru ca apoi s se ia la b taie pe por ii. Cehii m cinstesc i ei cu
o sup de pe te cu lapte i piper. Tânjesc dup o cafea, dar aici se bea numai ceai
i foarte slab (la hectolitru). Cafeaua este efectiv dispre uit . În schimb am ocazia
s fiu „ag at” de un negustor de droguri! (am uitat denumirea, era o plant
specific locului). Lâng noi opre te un camion din care coboar o „ atr ” de ru i.
Un fel de expedi ie „cutez torii”. L zi, containere, butoaie, chiar o sta ie radio.
Prin intermediul lor afl m c pe Han Tengri au mai murit trei alpini ti: doi englezi
i un rus. Tot sub avalan . Deci în total 7!!! Cam mult!
5 august: Au coborât i spaniolii. Ne confirm ultimii trei mor i. Nu r mân cu noi
ci prefer s dea o fug s viziteze Samarcand-ul. Ne invit i pe noi. Cum n-a
merge? Dar asta înseamn al i dolari. Pentru ei, câ iva dolari în plus reprezint
probabil m run i de l sat pe treptele bisericii, dar pentru noi… mai bine mergem
la cules ciuperci. G tim i noi ceva proasp t. La urma urmei, ciupercile sunt un
meniu de lux la orice restaurant. Mai ales c le g tim numai cu unt. Untul este atât
de ieftin c -l folosim la orice: la g tit, ca i crem de fa , unii chiar ca i crem
de ghete!
6 august: Am dat de un lac între dealuri. Pe lac se plimbau ni te ra e s lbatice.
Varz aveam… am r mas numai cu saliva în gur la gândul unei ra e pe varz .
Am încercat s le fotografiez. Fiind îns foarte pudice n-au acceptat s fie pozate
„la baie” luându- i zborul. Între timp se întunec cerul, motiv pentru care ne
întoarcem gr bi i la cort. Pân la urm n-a plouat. În schimb a b tut vântul, nu
cine tie ce. Un vânt obi nuit. Cortul îns n-a mai rezistat. i-a dat ob tescul
sfâr it rupându-se complet spi a de fibr de sticl „bandajat ” pe ghe ar cu
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leucoplast. S-a înecat ca iganul la mal bietul meu cort iglu, marca „Condor”,
made in USA. Am dormit sub cerul liber pân diminea a.
7 august: nu mai r mâne decât minusculul cort de materiale; o minuscul
piramid cu baza de 2mX1m. Bine st m: mâncarea se termin , banii îi num r m
de trei ori pe zi, „casa se d râm pe noi… Oare cum mai e într-o cas , într-o
camer , într-un pat…? Sose te elicopterul pentru a duce pe ghe ar un grup de
italieni i a l sa „la vatr ” un grup de greci. Cu ocazia asta afl m de înc un tribut
luat de munte: singurul care a reu it o ascensiune de IARN pe Han Tengri, ghid
rus cu vârfuri de 8000 m la activ! Incredibil! Conducea un englez. I-a „suflat”
avalan a (englezul a sc pat ca prin minune). Deci în total 8 victime! Mult prea
mult.
8 august: A plouat toat noaptea. Cortule ul cu materiale î i face datoria cu brio.
Liviu i Todi se plimb . Eu simt nevoia s fiu singur. Citesc. Ce? Steinhardt –
Primejdia m rturisirii – O alternativ la jurnal!? Oricum, adev rul înainte de
toate! Sosesc ultimii cehi. Unul dintre ei, cel ce de obicei încheia plutonul în
timpul ascensiunii (!!!) are un picior degerat. La 200m sub vârf a r mas singur,
ceilal i abandonând. i-a scormonit o gaur în z pad i numai cu sacul de dormit
a a teptat pân diminea a, a urcat pe vârf i a coborât victorios! ontâc- ontâc, dar
victorios. Toat admira ia. Dup mas plou cu grindin . Oare cum va rezista
cortul? Nu mai e nevoie! A venit autobuzul (adic lunahodul). C l torim monoton
în noapte. Nu ne mai intereseaz nici m car peisajul.
9 august: Am dormit într-un p rcule . Suntem în Alma-Ata. Al turi e o cl dire pe
care descifrez înscrisul: „Institutul Interna ional de Studiu Biologic al Vectorilor”.
Ce o fi însemnând asta? O fi ceva de spionaj, î i d cineva cu p rerea. Atunci cum
de nu ne-a arestat nimeni ast -noapte?
Avem de a teptat trei zile pân zboar avionul nostru.
Cu mâncarea ne descurc m cumva. În jurul nostru roiesc puradeii care ne întreab
într-o englez aproximativ : „Are you americans? (S racii… Ei înc mai a teapt
americanii!). Începem „bazarul”: scoatem rezervele de ciocolat (de dulciuri
suntem intoxica i), brichete, brelocuri, alte m run i uri i-i trimitem la m micu ele
lor. Revin peste câtva timp (f r m micu e) dar cu pâine, unt, lapte, chefir, zah r
i …arpaca (pentru pescuit?).
Cu mâncarea ne descurc m. Mai greu e cu „grupul sanitar”. Mai studiem „vectorii
fiziologici” pe la institutul cu pricina, dar dup ce se închide…
Ne îngrijoreaz taxele ce le vom pl ti la avion. Avem înc bagaje multe (care nu
vor mai pleca cu trenul – ca la venire – ci ne vor înso i în avion).
Îndr znim s vizit m i ora ul, dar cu condi ia de a cheltui cât mai pu in. Nu
vreau s ajung s cer azil politic datorit deficitului financiar.
Ora ul e o gr din uria . Pia a geme de fructe, legume, salate exotice. Nu are rost
s risipim banii: peste garduri, direct în strad , atârn crengile înc rcate ale
pomilor.
Arhitectonic, ora ul nu are pic de personalitate. Nici o cl dire istoric (m car
una!). Doar centrul care e concesionat… coreenilor!!! (hotel, restaurant, sal de
spectacole); dar totul nou. În jur crestele înz pezite. Un teleferic duce din centrul
ora ului în vestitele sta iuni pentru sporturi de iarn . Nu ne mai tenteaz !
Doar casa!
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10 august: Simt nevoia din nou de a fi singur. Prefer s r t cesc singur prin ora ,
doar cu gândurile mele. Orientarea nu ridic nici un fel de probleme. Toate
str zile sunt perpendiculare. G sesc o biseric . Singura din ora , din câte reu esc
s aflu. Seam n cu bisericile din Chi in u. Undeva se construia i o moschee, de
asemenea singura din ora . Un ora f r istorie. Adic nu: nu putea lipsi statuia
dedicat (bineîn eles) „eliber rii” patriei i unde arde o flac r ve nic .
Dumnezeu s -i ierte pe mor i. În schimb exist restaurant chinezesc, reprezentan
Mercedes i Volkswagen, pie e de ma ini vechi… toat lumea te întreab de
dolari, dar nu cunosc decât trei bancnote: 1 dolar, 10 dolari i 100 de dolari.
Cump r câteva mici cadouri. Hainele de piele sunt minunate. De asemenea
obiectele decorative din bronz b tut. Femeile sunt deosebit de cochete i cu gust
îmbr cate. Mai ales asiaticele care au un „ceva” aparte. Rusoaicele i ru ii în
general sunt foarte „acri” (ca în Moldova de altfel). Asiaticii în schimb sunt
deosebit de amabili i gata s - i dea o mân de ajutor.
11 august: Am dormit pe o peluz ferit de lâng o gr dini . Pe la 6 începe
cur irea ora ului: ma ini de m turat i sp lat str zile ce ie eau în hait . Cândva
am v zut i la noi a a ceva. Apoi s-au inventat brune ii în veste dungate portocaliu
cu alb (pentru economie de combustibil probabil). Mai trag o rait prin pia :
stafide de 5-6 feluri (de la auriu la negru), caise uscate, nuci, alune, vi ine,
piersici, pepeni, struguri… Apoi o mare varietate de salate picante servite în
ce cu e cu dou be i oare (de i spuneam c nu cump r nu m l sau s plec pân
nu gust). Toate prezentate foarte frumos, în cur enie, impecabil, iar multe dintre
„vânz toare” erau veritabile p pu i. Un singur sector f cea not aparte: sectorul
carne de porc, unde asiaticii lipseau ( i elegan a lor de asemenea).

7. Înapoierea în Europa
Din cauza diferen elor de fus orar, era cât pe ce s pierd avionul de Moscova:
nimeni n-s fost în stare s -mi explice dup ce fus orar ara afi at decolarea. Cu o mare
doz de noroc, ajung cu 30 de minute înainte de decolare. Diferen a de greutate la bagaje
ne cost 32 de dolari. În avion, acela i lux ca la venire: mânc m, ne hidrat m, convers m
cu unii… cu al ii… Ajungem la Moscova. De aici încep surprizele: cât am stat noi pe
munte în a a numitul CSI a avut loc un „cutremur” numit reform monetar . Aveam prin
buzunare cam patru feluri de bancnote, mai mult sau mai pu in sovietice, i nu mai tiai
care unde circul : ruble vechi, ruble noi cu Lenin, ruble noi f r Lenin, „cupoane” de
diferite na ionalit i. Singurii accepta i erau dolarii, nou nou i (Doamne fere te s fie
pu in ifona i) i numai de anumite valori. St m dezorienta i pe aeroport. De unde se ia
trenul? Dar mai întâi de unde se iau biletele? Moscova nu e chiar Hidi elu de Sus.
F cându-i curte centralistei aeroportului reu im s d m un telefon i conform indica iilor
primite ne întâlnim cu Ma a într-o sta ie de metrou. Mergem la o agen ie de bilete. De
acolo ne trimite la alta, unde se dau bilete pentru România. Ajungem i acolo (circula ia
în Bucure ti e o veritabil relaxare fa de Moscova – ca poli ai a fi f cut în câteva
minute o colec ie de permise). Ne uit m pe tabloul trenurilor: trenul circul din 2 în 2
zile. Tocmai aplecat azi! (Nici nu se putea altfel?!). Unde vom dormi la noapte? Oare cât
vor costa locurile? (biletele aveau dus întors). La ghi eu era un afi : „Nu deranja i cu

întreb ri! A tepta i la rând! Un bilet se elibereaz în cel mult JUM TATE DE OR !”.
Pare a fi banc, dar nu e. Erau, ca norocul, doar 5 persoane la coad . Cump r m o bere
(prima bere!) i… A TEPT M! Dup aproape 2 ore ajungem la ghi eu, i sfio i ca ni te
colari spunem ce vrem. Stupoare! CFR-ul e în grev (în 13 august puteam s ne
a tept m la astfel de ghinioane) i trenurile interna ionale sunt amânate. Cerem s ne
elibereze locuri pe alt tren, pân la Chi in u, în baza biletelor ce le avem. Pân la
Chi in u trebuie s lu m bilet normal. Evident de la alt ghi eu! Alt coad . Aici avem
totu i noroc. Contra 12 dolari primim bilete, dar tot pe mâine. Oricum, ne apropiem de
cas (în Basarabia suntem între ai no tri, ne descurc m noi cumva – s sc p m dintre
str ini).
Ce facem la noapte? Ma a ne scoate din necaz. Facem câteva cump r turi, l s m
bagajele în gar , i mergem în apartamentul unor prieteni ce erau pleca i de acas .
Singura rug minte era de a nu atinge nici un lucru, de a nu l sa nici o urm . Ne
conform m. Reu im s facem un DU adev rat. Improvizez o salat de pe te cu
maionez i legume „julien” cu care o las praf pe Ma a. Ea m las praf pe mine reu ind
s goleasc lejer jum tate de sticl de votc în timp ce gusta salata. Pe la miezul nop ii
sose te i prietenul nostru Igor din Harcov, cu o alt sticl de votc . Ce-i prea mult, e prea
mult. Diminea a ne scul m cam „aburi i”. Ajungem la gar unde achizi ion m un flacon
de pepsi (pe tren e cam greu cu apa, iar „salata” de asear cred c am sc pat-o pu in cam
s rat !). Pornim! Nu avem altceva de f cut decât s dormim. Peisaj oricum nu exist din
cauza perdelelor de p dure ce flancheaz calea ferat (secreto i CSI- ti tia). Prin g ri
mai lu m câte o gustare de la negustoresele ambulante. M car s sc p m de maculatura
cu preten ii de bancnote! Între bi ni ari circul tot felul de bancnote cu tot felul de cursuri
inter-republicane (era s zic interna ionale). Pe tren, oameni i oameni. Bi ni arii sfideaz
prin opulen ieftin . Pe noi ne aga bi ni arii de-o limb cu noi. Când v d c nu iese
nici un chilipir, devin brusc fioro i i antiromâni (interesul poart fesul). Am avut i noi
(sau mai avem) pescuitori în ape tulburi. O vecin de compartiment ne sf tuie te s
coborâm în B l i, unde exist un autobuz la Ia i, din dou în dou ore. A a facem.
Tocmim autobuzul (mai în lei, mai în cupoane moldovene ti) i pornim. Bagaje mai ceva
ca în „Lunahod”. Încerc s nu fiu r u, dar sportul na ional, pe malurile Prutului, este
împinsul c rucioarelor „port-saco e”. i, se pare, e un sport preponderent feminin. Cum
spunea cineva: din acvariu u or faci ciorb de pe te, dar invers…
Spre sear ajungem la Ia i. Ne întindem pe b nci în autogar . La 4 diminea a
casieria este luat cu asalt (de oameni i c rucioare). La prânz suntem în Piatra Neam .
Schimb m autobuzul. Dup mas suntem în Gheorghieni.
Aici e cap tul. Nu tren, nu autobuz, nu bani, nu mâncare! Încerc s dau un telefon
acas . Dar… NU TELEFON! E 15 august, greva e în toi, dar i la telefoane. Nici un
telefon nu func ioneaz în tot Gheorghieni-ul! Centralista hotelului din ora ne confirm
c nu are decât leg turi interna ionale (?!).
Mai încerc o variant . Rog eful de gar s apeleze la Gara Episcopia Bihorului
unde cunosc pe cineva i care s -mi anun e so ia c sunt blocat. St m în gar . Mai trece o
zi. În sfâr it vine confirmarea. A plecat o ma in dup noi. Spre prânz sose te ma ina. E
16 august. Desear vom fi acas ! Suntem pleca i de pe 9 iulie. Suntem b rbo i, cu fa a
ars , cu câteva kilograme în minus (eu aproape 10!) i avem atâtea de povestit…
Oprim la Piatra Craiului s bem o bere. Ne umplem pl mânii cu aer de ACAS .
Copacii, pietrele, cerul, toate sunt atât de familiare.

Seara ajungem în Oradea. Ne desp r im foarte sec: unul coboar în Calea
Clujului. Unul ia un taxi, unul parcheaz în Rogerius. Fiecare se gr be te la ale lui.
Oare dup câ iva ani, ce ne vom aminti din acest periplu, care, în nici un caz n-a
fost o excursie de pl cere? A fost o experien de via ! În felul ei unic ! Sper îns c nu
i UNICA (adic ultima, cel pu in din punctul meu de vedere).
Important e c ne-am întors to i teferi.
Pentru mine importante sunt i leg turile i prieteniile stabilite cu acest prilej.
Toate constituie ferestre deschise spre viitor.
Seara de var era calm , pl cut . Familia m a tepta în fa a blocului stând pe
trepte. Mai departe nu v mai povestesc.
SFÂR IT
Post Scriptum:
Încerc m s complet m povestea i cu ni te ilustrate , scop în care vom scoate
diapozitivele de la naftalin , le vom trece pe CD i apoi pe Net. Sper m s nu dureze prea
mult.
Iar dac se va stârni ceva interes, poate vom repeta isprava, povestind cum a fost
i în America de Sud, în Codriliera Blanca (Peru).
Adrian

