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     Fiecare dintre voi a avut la un moment dat impulsul de a fugi de 

acasă. Pe cei mai mulţi, copii fiind, v-a oprit interdicţia părinţilor. Mai 

târziu, poate lipsa resurselor financiare. Apoi opoziţia partenerului de 

viaţă. Pe cei care au reuşit să scape de toate astea, i-a oprit comodita-

tea (ca să nu zic lenea) sau teama de necunoscut. Eu am reuşit să depă-

şesc la un moment dat orice obstacole şi am plecat hai-hui. Încă mai 

plec. Cea care m-a ajutat să reuşesc să fac asta a fost şi este bicicleta 

mea, indiferent că s-a numit Fabiana sau Toni sau cine ştie care mai 

urmează. Ca mine sunt – nu greşesc dacă spun asta - mulţi. Dacă aţi şti 

cât de mulţi... nu v-ar veni să credeţi! În plus însă faţă de toţi, eu am 

decis că ar fi fain să şi povestesc despre „evadările” astea. 

     Vă sugerez un scenariu: un tip care tocmai a ajuns acasă dintr-o 

tură de bicicletă, "full" de impresii, trăiri, imagini şi nu ştie ce să facă cu 

ele. E singur. Practic, îl „mănâncă” să le împărtăşescă dar nu ştie, pe 

moment, nici cui şi nici cum. Şi nu e vorba aici despre cunoscuta asemă-

nare inginer-câine în ceea ce priveşte posibilităţile de exprimare, ci des-

pre experienţele anterioare în care seara, la o bere cu prietenii, le poves-

teşte despre tura zilei dar totul se rezumă la „ce tare a fost urcarea”, 

„am făcut toată căţărarea pe foaie mare”, „am prins aproape 90 la oră 

pe coborâre azi”, din astea, plictiseli de pasionaţi. Tipul ăsta sunt eu şi 

abia într-un târziu am realizat că dacă nu mă deschid complet, cu tră-

iri, gânduri, frustrări, sentimente, de fapt nu prea am ce povesti sau 

ceea ce povestesc e cât se poate de banal şi neinteresant. Nu mai pun la 

socoteală că sunt un aşa de „bun” vorbitor (şi emotiv) încât nu pot 

spune un simplu banc fără să am pulsul o sută şi să transpir instantaneu. 

A apărut astfel refugiul şi totodată soluţia scrisului. Simplu şi cât mai 

sincer şi deschis, aşa cum mi-ar fi drag să pot vorbi cu nişte prieteni 

buni care îţi iartă orice, chiar şi când o mai dai de gard. 

     Să vă mărturisesc ceva: întotdeauna mi-am dorit să pot citi gându-

rile oamenilor. Văzusem în copilărie un episod din serialul „Twilight” în 

care un tip aruncă o monedă pe farfuria unui cerşetor, moneda rămâne 

în echilibru pe cant şi, cât stă aşa, tipul aude gândurile tuturor celor din 

jur. Am fost fascinat! Bineînţeles că nu am reuşit niciodată, nici eu şi 

nici altcineva, filmul e o ficţiune. Deşi faza cu moneda mi-a reuşit, vă 

povestesc eu, când va apărea „Cu bicicleta la concursuri”... Însă de 

curând şi în compensaţie, ciclismul mi-a făcut o surpriză plăcută. 
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     În 2010 pedalam deja de vreo 4-5 ani şi am avut inspiraţia să fac 

o excursie pe bicicletă în Vosgi, de unul singur. Acolo am realizat că de 

fapt nu am reuşit niciodată să îmi citesc prea bine nici măcar gândurile 

mele, aşa că am decis să mă concentrez pe asta. Şi pentru că eram 

singur iar după-amiezile erau plictisitoare şi aveam destul timp liber, 

am început să le scriu. Aşa a început. Acum, după peste 7 ani de aven-

turi acasă şi – mai ales - aiurea, după două cărţi şi multe poveşti scrise 

de prin turele mele, am ajuns unde mi-am dorit: primesc rânduri de la 

cititorii mei care, după ce citesc ce am scris eu, se pornesc la colindat 

lumea pe două roţi, apoi îmi împărtăşesc gândurile lor. Filmul cu mone-

da care stă în echilibru este o ficţiune. Adevărul dovedit este că e sufi-

cient să ţii în echilibru o bicicletă şi asta te poate face să citeşti gândurile 

oamenilor.

     Cred că până acum mi-am prezentat greşit cărţile ca fiind jurnale 

de călătorie. Un jurnal clasic prezintă obiectivele turistice şi motivele 

pentru care ar trebui să vizitezi nişte locuri superbe (neapărat!) în care 

nu vei ajunge, cel mai probabil, niciodată. Pe mine asta mă cam ener-

vează. N-ai cum să ajungi peste tot. Devine frustrant. Aşa că, povestind 

excursiile mele, eu am ales să scriu de fapt mici autobiografii în care îmi 

pun pe tavă mintea mea obosită de ciclist călător, alături de experien-

ţele personale, indiferent că sunt legate de bicicletă, mâncare, prietenie 

sau sentimente.  Nu sunt scriitor şi nici n-am să fiu. Orice critic literar 

v-ar spune că nu am valoarea de a pătrunde în clubul lor select, al scri-

itorilor. Eu sunt doar acela care vine lângă voi când staţi într-un fotoliu 

comod, vă povesteşte pe unde a umblat, vă arată poze din excursie şi 

împreună cu care neapărat râdeţi în timpul ăsta. La pachet cu poveştile 

vă ofer motive pentru care ar trebui să începeţi să procedaţi ca mine: să 

luaţi o bicicletă şi să aveţi curajul să daţi „play”! Pentru că totul trebuie 

să fie o joacă, indiferent despre ce trasee grele vorbim. Vă ofer o moda-

litate de a vă citi cu sinceritate gândurile: în timp ce pedalaţi. Veţi des-

coperi că după o vreme veţi învăţa să găsiţi acel echilibru care vă va 

permite să rezonaţi cu gândurile multor oameni faini. Nu sună bine? Nu 

e tentant?

     Dacă până acum nu aţi fugit de-acasă în şaua unei biciclete, măcar 

prin cartier sau chiar aiurea prin Europa, vă invit să citiţi cărţile mele, 

ca să realizaţi cum este cu adevărat când faci asta. Apoi, data viitoare, 

nimic nu vă va mai putea opri!

Enjoy!
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Nu ştiu alţii cum sunt... nici măcar pe domnul Creangă nu l-am între-

bat. Dar despre mine ştiu că, de fiecare dată când mă întorc acasă 

dintr-o excursie făcută oriunde în vest, mă simt de parcă aş fi luat o 

gură de aer şi acum este momentul să mă „scufund” la loc. În ce, aici 

rămâne ca fiecare să facă o propunere de substanţă. De data asta, după 

zilele petrecute pe insulă, este de două ori mai greu. Vin acasă de la 20-

25 de grade, cu pielea arsă (un pic) de soare şi dau peste temperaturi 

negative, gheaţă, zăpadă. În plus, dinspre imediat următorul week-end, 

îmi zâmbeşte parşiv perspectiva unui concurs de alergare pe zăpadă, 

prin pădurea de la Făget-Cluj. Luni, când mă întâlnesc cu Laci la tipo-

grafie, îi mărturisesc că nu ştiu dacă voi lua startul. Gândul ăsta este 

valabil doar până primesc un mesaj de la Dorela, în care mă întreabă 

dacă mai am două locuri în maşină pentru Cluj. Nici măcar nu este 

curioasă dacă mai merg. Şi cum ea e „şefa la alergătorii din Deva” şi 

practic sufletul grupului, nu poate fi refuzată... Da' asta nu face subiectul 

povestirii de azi, este cu alergare pe picioare.

În Tenerife, la care visez de vreo şase luni, am „alergat”, cum foarte 

plastic şi – pentru mine – de neînţeles, se exprimă comentatorii noştri 

de ciclism de la Eurosport, numai pe două roţi şi asta nouă zile din cele 

zece cât am stat acolo. M-am dus pe insulă cu gândul să fac primul 

cantonament al anului, ca pregătire pentru cursa din iulie, Peak Break, 

dar până la urmă mi-a ieşit tot o vacanţă. Şi asta nu pentru că n-aş fi 

pedalat. Dimpotrivă, poate am pedalat chiar prea mult pentru perioada 

în care mă aflam, ci pentru că totul a fost nou, neaşteptat de frumos şi 

foarte relaxant. Cel puţin pentru psihic.

Spuneam că aştept Tenerife de şase luni. În vremea asta nu m-a descu-

rajat nimic, nici chiar perspectiva unui zbor de peste şase ore, motiv 

destul de bun pentru mine să fi renunţat. Am aflat despre asta doar cu 

vreo lună înainte, nu ştiu de ce, dar aveam impresia că zborul va dura 

mai puţin. Nu m-a oprit nici faptul că în 30 decembrie am primit un 

mail de la booking.com în care eram anunţaţi că nu ne mai pot asigura 

cazarea rezervată (şi plătită) de noi încă din toamnă. E drept, ne-au 

oferit alta, echivalentă şi – la faţa locului aveam să ne lămurim – chiar 

mai bună. De fapt era şi greu să mai renunţăm în momentul acela, am 

fi pierdut o căruţă de bani, daţi pe biletele de avion. Luate din timp şi 

alea, ca să prindem un preţ rezonabil.
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Închirierea unei maşini, neapărat necesară acolo în condiţiile în care 

soseam de pe continent cu bicicletele împachetate în cutii de carton şi ar 

fi fost foarte greu să găsim un taxi suficient de încăpător, a fost o expe-

rienţă nouă pentru mine. Nu cred că m-aş fi descurcat pe site-uri dacă 

n-ar fi fost Cătălin. Cu ocazia asta recomand Holiday Cars, unde ai 

ocazia să găseşti chiar cea mai bună ofertă a momentului pentru că ei 

centralizează tot ce altfel ai putea găsi pe nenumăratele pagini ale fir-

melor de profil. Ne decidem la un Peugeot Partner care pare a fi sufi-

cient de mare ca să ducă măcar două dintre cutiile noastre. De la 

aeroport la cazare sunt doar 15 km şi putem face două drumuri. În 

cazul în care nu ar fi fost disponibil chiar modelul ăsta, aveam să 

primim ceva echivalent, un Renault Kangoo sau un Citroën... nu mai ştiu 

de care. Costul închirierii este neaşteptat de mic în comparaţie cu ce 

găseşti acasă sau prin Europa. Vom plăti cam 200 de euro ca să avem la 

dispoziţie maşina asta pentru toată perioada de 11 zile. 

La avion ne duce 

Bogdan care de data 

asta nu vine cu noi. 

Poate că pentru 

micuţa lui Eva, care 

are doar 10 luni, ar 

fi fost, totuşi, prea 

mult. Dar facem o 

poză la „start”-ul 

din aeroport. Sau, 

dacă vreţi, la lansarea noastră către destinaţia de bicicleală. Cuvântul 

ăsta, "lansare", îmi aduce aminte de un prieten bun din Deva. Tudor este 

un băieţel de 7 ani, isteţ foc şi deja îndrăgostit iremediabil de bicicletele 

de şosea. Aşteaptă cu nerăbdare ca cineva de la vreun magazin din 

România să vândă cursiere pe mărimea lui, pentru că el nu mai are 

răbdare să crească pentru a-şi lua una. Până atunci se bazează doar pe 

Moş Crăciun, dar se pare că nici acesta nu e în stare să facă minunea 

dorită. Încă. Până obţine cursiera visată, Tudor începe să citească despre 

alţi ciclişti care merg în excursii pe două roţi şi pentru asta a venit şi la... 

lansarea cărţii mele despre Corsica. Dragul de el, era tare mirat, la final, 

că volumul nu era lansat aşa cum îşi închipuia el, cunoscând cuvântul 

respectiv din domeniul zborurilor. Mama lui i-a explicat ce şi cum. În 

fond e bine ca un copil să se mire de ceea ce e în jurul lui. Altfel sfârşeş-

te obişnuindu-se prea mult cu lumea asta, ceea ce nu e deloc bine.
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Zborul trece destul de repede, între reprize de citit şi reprize de somn 

înghesuit, cu genunchii la gură. Wizz Air este un fel de autocar model 

vechi, în care locurile sunt proiectate pentru persoane de maxim 1,60  

şi care nu au prea mulţi bani de dat pe transport. Când amorţim prea 

tare, facem cu schimbul la plimbarea pe culoar, dar merită efortul dacă 

mă gândesc că zburăm dus/întors cu nici 300 de euro de persoană. Cu 

noi este şi Maria, prietena lui Hans. Amicul nostru belgian, cel care dă 

un aer internaţional echipei, va fi deja acolo atunci când noi vom ajunge. 

Iniţial chiar şi cazările le aveam destul de apropiate dar, din motive 

necunoscute nouă, booking.com-ul ne-a separat, după cum spuneam. 

E destul de dificil să te îmbraci când acasă e plină iarnă şi după câteva 

ore urmează să cobori undeva, pe o insulă exotică, după-amiaza, într-o 

vară timpurie dar caldă. Ca dovadă colega noastră de zbor care stă vreo 

câteva rânduri mai în faţă şi are pe ea un fel de compleu tip leopard, 

cizme, colanţi şi haină cu guler de blană, definiţia kitsch-ului. Regret 

doar că n-am mai reuşit să o reperez la sosire, să văd dacă era foarte 

transpirată. Acum, când scriu, îmi aduc aminte că la întoarcere am 

avut parte de cazul invers: o domnişoară care a aterizat la Bucureşti în 

pantaloni scurţi şi tricou, noaptea la ora 2, în timp ce eu dârdâiam de 

frig cu jacheta de puf şi fularul scoase din bagajul de mână. Cred că au 

anunţat stewardesele din timp şi au aşteptat-o cei din aeroport cu folia 

de supravieţuire, altfel nu avea cum să ajungă acasă. 

Le lăsăm pe fete să păzească bicicletele şi noi mergem să luăm maşina. 

Plec cu inima puţin îndoită, las în urmă două domnişoare drăguţe lângă 

trei cutii enorme în care – pentru neaveniţi – ar putea fi chiar orice. 

Tentant... Găsim firma Goldcar şi imediat ce începem procedurile de în-

chiriere ne lămurim că da, costurile pentru maşină sunt mici dar, para-

doxal, ca să şi intri în posesia maşinii trebuie să fii destul de bazat finan-

ciar. Avem variantele de 180 euro ca un fel de asigurare, bani pe care la 

final nu i-am mai primi înapoi sau garanţia total returnabilă, dar asta 

este undeva pe la 1200 euro... Eu nici măcar nu am atâţia bani pe card 

în momentul respectiv. Salvarea vine tot de la Cătălin care are cardul de 

la club şi aşa intrăm în posesia unui Peugeot Partner aproape nou, cu 

nici 20.000 km la bord. Facem o verificare riguroasă a fiecărei julituri 

de pe caroserie, operaţiune obligatorie pentru a nu avea probleme la 

returnarea maşinii, apoi mergem să luăm bicicletele. Şi fetele.

Mă uit, după un sfert de oră, la maşină şi nu îmi vine să cred! Au încă-

put toate cele trei cutii la fix, de parcă le-am fi făcut ştiind dimensiunile  
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spaţiului disponibil! Sau poate că Peugeot, fiind marcă franceză, a croit 

caroseria după dimensiunile standard ale unei cutii de bicicletă. Încăpem 

şi noi pe lângă cutii, cu minimul preţ că Maria stă undeva în portbagaj, 

cu spatele la direcţia de mers şi ceva mai ghemuită chiar decât într-un 

Wizz Air. Dar vom face un singur drum. O lăsăm pe Maria în Adeje, la 

capătul unei străduţe care se termină cu o pantă de 24%, asta aveam să 

aflăm ulterior de la Hans, care aici urma să aibă finish-ul după fiecare 

tură. Noi vom locui undeva la vreo 5-6 km depărtare de ei, în localita-

tea Armeñime.

Ghidaţi prin telefon într-o convorbire live cu cea care ne aşteaptă la 

check-in, bâjbâim un pic şi în final ajungem până aproape de plajă. 

Zona în care vom locui este cumva „in the middle of nowhere”, am 

trecut şi de satul Armeñime venind aici şi parcăm în faţa unui hotel 

enorm, de 15 etaje. Vom afla imediat că hotelul este de fapt un bloc de 

apartamente cu una, două sau chiar trei camere, în marea lor majori-

tate cumpărate de ruşi şi apoi introduse în circuitul turistic. Dar seamă-

nă perfect cu clădirile din jurul lui, toate cu 15 etaje şi cam de aceeaşi 

dimensiune. Blocuri sunt două şi peste drum de ele sunt hotelurile 

"Hard-Rock", aparţinând cunoscutului brand internaţional. Atâta doar 

că astea sunt de cinci stele şi arată în consecinţă.

Vom locui într-un apartament de 60 mp, cu dormitor, living şi bucătă-

rie cât se poate de complet utilată. Avem chiar şi cuptor dar am uitat 

bucătarul acasă, aşa că... Suntem într-o zonă ferită de agitaţia oraşelor, 

un fel de complex de sine stătător, dar fără nume. Avem terase, plaja e 

aproape, diverse locuri unde se poate mânca, de la restaurante cu vită 

de fiţe în meniu până la braserii care par a fi de cartier, ieftine şi cu 

mâncare bună. La câteva sute de metri este un market deschis non-stop 

(!) iar imediat lângă bloc (cred că mă voi scăpa şi îi voi mai spune şi 

„hotel” din când în când, dar asta doar pentru că suntem cazaţi acolo şi 

nu suntem acasă) este Dino Market, cel care va deveni "cămara" noastră 

pe toată perioada, deschis de la 8 la 22. Adică mai mult decât suficient. 

Nu-mi dau seama de unde au ştiut cei de la booking.com că venim la 

antrenamente de ciclism, atunci când ne-au făcut propunerea asta 

alternativă de cazare! Blocul nostru este la 10 m altitudine iar drumu-

rile de pe care plecăm la ture sunt undeva pe la 200 m. Astfel că încăl-

zirea de dimineaţă nu numai că este asigurată, dar devine chiar obliga-

torie. Şi nu întotdeauna ai chef de ea. Ne-a prins bine, totuşi. În fiecare 

dimineaţa avem o evaluare a stării fizice din ziua respectivă.
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De pe terasa enormă putem admira oceanul. Dimineaţa, la cafea, mă 

uitam la el. După-amiaza sau seara, la o bere, mă uitam la cele două 

hoteluri „Hard-Rock” de peste drum şi la cum se agitau băieţii de la 

bagaje ori de câte ori trăgea în faţa intrării câte un Mercedes. Asta în 

cazul în care nu era Jaguar. La 280 de euro/camera pe noapte. La noi a 

fost 85 euro/apartamentul şi singura care s-a agitat (da' chiar s-a agi-

tat!) la sosirea noastră a fost Olga, rusoaica blondă de la check-in. O ne-

bună, vorbea într-una, râdea non-stop, după ce ne-a dat cheile şi a 

plecat eram mai obosiţi decât după zborul cu avionul.

Despachetăm bicicletele, sarcină destul de dificilă şi cumva de fineţe şi 

răbdare, având în vedere că trebuie să facem în aşa fel încât să refolo-

sim ambalajele. N-am nici măcar o bere la frigider... Olga a lăsat doar o 

cutie de ciocolată pe masă şi o sticlă de vin roşu, aşa, de „bun venit”. Nu 

ştim încă de supermarketul de lângă noi, de fapt nu ştim mai nimic 

despre tot şi eu mă simt tare pierdut în prima seară petrecută într-un 

loc nou, aşa cum păţesc de fiecare dată... Cu atât mai mult acum, când 

mă simt uşor ciudat aşa, „paraşutat” din mediul meu obişnuit direct şi 

în timp scurt pe o insulă micuţă, în mijlocul Atlanticului unde, culmea!, 

mai e şi vară. Da' nu-i bai prea mare, că oricum sunt frânt de oboseală, 

de la drumul în sine, de la tot ce am avut de făcut până să ne aşezăm şi 

de la emoţiile de tot felul, cu avionul, cu maşina, cu cazarea. De data 

asta filosofia păguboasă (ziceam eu) a Rodicăi, preluată de la Scarlett din 

"Pe aripile vântului", aceea cu "şi mâine e o zi", se potriveşte perfect.  

"La toate problemele astea o să mă gândesc mâine...".
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Adorm instantaneu în zgomotele venite de la restaurantul de vis-à-vis, 

că la aia numai muzică nu-i poţi spune atunci când o solistă fără voce 

chinuie nişte hit-uri internaţionale. Probabil că dacă ar auzi-o proprie-

tarii brand-ului, ar schimba firma aia enormă de pe hotel sau, mai bine, 

ar trece-o pe dizeuză la bucătărie. Sper să fie o excepţie seara asta. 
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Ne trezim marţi, ziua aia cu ceasuri rele, pe la ora 8.30. Atipic, pentru 

mine cel puţin. Scuza este că m-am culcat târziu şi emoţiile zborului 

aproape că m-au răpus. Câte goluri de aer şi turbulenţe poţi prinde în 

şase ore de zbor cu avionul? Vă spun eu, multe... E adevărat că am citit 

vreo patru ore, înghesuit în scaunul de autocar al WizzAir-ului şi visând 

la fotoliul meu de acasă, dar nu prea îmi mai aduc aminte despre ce era 

vorba în carte, având în vedere desele scuturături. Dacă n-o să mai am 

curaj să mă urc în avion la întoarcere, rămân aici, mă angajez la Hard-

Rock Hotel ca băiat la bagaje şi măcar beau gratis o cafea pe care turiştii 

dau între 7 şi 12 euro, în funcţie de ingrediente şi de maşina cu care au 

sosit. Dacă se lucrează 12 cu 24, am timp şi de bicicleală. Acum mănânc 

micul dejun, se trezesc şi copiii, greu, şi pornim o mică ceartă în familie 

despre ce facem azi. Ne uităm pe harta primită gratuit la aeroport şi 

habar nu avem în ce direcţie ar trebui să pornim. Tocmai în amintirea 

acelor 30-40 de minute în care m–am simţit atât de dezorientat, am 

să încerc să fac povestea asta cu Tenerife cât mai informativă. Să nu 

mai păţească nimeni asta. Dacă vreunul dintre prietenii mei (şi poate şi 

alţii, dacă mă hotărăsc să fac un .pdf cu tot şi să-l urc pe net) va vrea 

să ajungă prin locurile astea, să ştie din start ce şi cum. Un fel de 

jurnal-ghid. Drumuri, direcţii, distanţe, localităţi, grade de dificultate, 

pante, din astea. Şi locuri bune de cafea, neapărat, ce e o tură de bici-

cletă fără pauzele de cafea? Şi prăjituri...

Nu ştiu de ce nu m-am gândit în momentele alea la Alin (zis şi Fibră, 

pentru cine citeşte serialul meu „Cu bicicleta prin Hunedoara” de pe 

site-ul ziarului „Glasul Hunedoarei”). El e aici din noiembrie, stă până pe 

la finalul lui martie şi face chestia asta de vreo câţiva ani. Cred că ar fi 

putut să ne îndrume puţin. Îl sunăm în schimb pe Hans, el a mai fost 

aici anul trecut şi poate are vreo idee. Noi ştim doar de vulcan dar nu 

poate fi vorba despre o urcare de peste 2000 de metri în prima zi. Îmi 

vine să şi râd când scriu acum asta. După ce reuşim cu greu să îl facem 

pe Hans să ne localizeze, ne propune o jumătate de urcare spre El Teide, 

celebrul vulcan, adică până la Vilaflor. Luăm harta, vedem că Vilaflor e 

locul unde se întâlnesc trei drumuri principale ce urcă spre vârf. Nu pare 

să fie prea sus, că harta e 2D aşa că propunerea se aprobă şi stabilim o 

întâlnire la o terasă din Adeje, să bem, mai înainte de toate, o cafea. 

Neapărat cu o mică „patiserie”, vedem noi ce-om găsi. Locul de întâlnire 

nu e o problemă, „share location”, ce vremuri moderne şi de neînţeles 
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(pentru mine, uneori) trăim! Da' e bine, nu pot să neg utilitatea device-

urilor de care fiecare om pare acum de nedezlipit.

Primul şoc este faptul că până la sensul giratoriu de unde facem dreapta 

spre Adeje, în 4 km am urcat aproape 200 de metri. Cam de două ori 

Dealu Mare din drumul Bradului, unul din traseele mele de acasă. Asta 

aşa, pe nepedalate. Printre picăturile de transpiraţie ce îmi cad deja în 

ochi, o premieră pentru mine la data de 9 ianuarie, mă uit la Garmin şi 

văd că sunt 27 de grade la 11 dimineaţa. Da, e ziua puturoşilor, am 

plecat în tură la ora 11, acuma, vara. Maître Radu ar fi mândru de 

mine. Inadmisibil, va trebui să repar aspectul ăsta în zilele următoare. Ce 

organizare e asta? Al doilea aspect neaşteptat, că ăsta n-a mai fost 

chiar şoc pentru că din astea avem şi acasă, indiferent de anotimp, este 

traficul. Mi se pare incredibil de mare pentru o insuliţă ca asta! Cu ca-

mioane de mare tonaj, cu autocare (hai că la astea te mai aştepţi) şi cu 

multe maşini mici, cu adevărat mici în marea lor majoritate, de parcă 

ar fi la proporţie cu insula. Multe, ca într-un furnicar. Nu că ne-ar de-

ranja, sunt extrem de atenţi cu bicicliştii, ne depăşesc la 2-3 metri sau 

– dacă nu pot – stau în spatele nostru oricât. Nu ştiu cum a reuşit poli-

ţia spaniolă să îi sperie în halul ăsta, probabil că vreo câţiva ani pedeap-

sa pentru depăşirea periculoasă a bicicliştilor o fi fost tăiatul mâinii care 

ar trebui să tragă stânga de volan în momentul depăşirii. Sau pur şi 

simplu oamenii sunt cu bun-simţ. Da' de ce mă mir de trafic? Trecem 

pe lângă prima benzinărie şi văd că motorina e 0,82 euro/litru. Îmi 

Hans e deja pe terasă, împreună cu 

Maria. Luăm şi noi o cafea, probăm 

primul tip de tartă, e bună. Costă 2,5 

euro ambele. Cafeneaua este pe dru-

mul principal al localităţii, chiar lângă 

biserica catolică. Atipică, arhitectural 

vorbind. Clopotniţa îmi aduce aminte 

de Pirinei, unde aşa erau toate. În 

rest, o „cutie” fără ferestre, sculpturi 

şi vitralii colorate. Sobru şi modest.

şterg de pe ochi transpiraţia, oare nu 

văd bine? Ba, văd bine. Când era la 

noi motorina 3,80 lei, Karina avea 

vreo 14 ani...Oare ce cantitate de 

lichide am voie să duc pe avion, până 

acasă, în bagajul de cală?
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Maria rămâne să se mai 

gândească cu ce îşi ocupă 

cele câteva ore în care noi 

vom fi la pedalat, o rugăm 

să se uite după un maga-

zin de fructe iar noi ne 

urnim. Greu. În câteva 

minute ne pierdem prin 

nebunia de străzi şi stră-

duţe care leagă Adeje de 

Los Cristianos şi, mai de-

parte, de celelalte staţiuni. 

Suntem în zona cu plaje frumoase, dar noi nu pentru asta am venit. De 

acasă, Dorela îmi cere pe WhatsApp poze cu plaja din Los Cristianos, 

unde vor veni şi ei în august, dar va primi doar poze cu munţi. Suntem 

în cantonament, şefa! Trecem prin sensuri giratorii nenumărate, în care 

şoferii ne fac semne să trecem chiar dacă au ei prioritate. Doamne, pu-

teţi crede asta? Urcăm pante cu înclinări de 16-17% şi lungi de câteva 

zeci de metri doar ca să avem de unde să coborâm şi încep să bănuiesc 

că Hans a cam uitat, după un an, traseele. E şi normal. Hardul intern al 

omului începe să se umple de „bad”-uri de pe la 40 de ani. Dar ţinem 

direcţia. Aflu că aici ăsta e secretul. Şi, neapărat, să avem tot timpul 

oceanul în dreapta, ca să nu ne învârtim în cerc. Mai sărim şi pe trotuar 

când e cazul şi mergem spre est. Cântecul cu „Go West!” nu se potriveşte 

azi. Undeva, la un moment dat, va trebui să scrie pe o tablă şi Vilaflor. 

Cred. Sper.

A doua pauză, de data asta impusă, apare când schimbătorul bicicletei 

lui Cătălin dă semne că el n-are chef de tură azi şi rămâne blocat pe 

ultimele două pinioane. Nu reuşim să îl reparăm ca de obicei, adică prin 

lovituri repetate cu călcâiul, înjurături şi alţi dumnezei, aşa că Hans ne 

duce la Bike Point, un magazin cu service, la care ajungem imediat şi 

uşor. Ăsta e semn că anul trecut Hans a avut destule probleme cu bici-

cleta cât a stat aici, îmi zic. Băieţii de acolo sunt dealeri BMC, cum am 

eu norocul să dau tot peste ei! În Luz Saint-Sauveur, în august anul 

trecut, tot pe ei i-am văzut primii. Pauza e – din păcate – cam lungă. 

Se adaugă la cea de cafea plus drumul până aici şi uite că e aproape ora 

1 la prânz şi noi n-am făcut mai nimic. În primă fază Alin, cel de la 

Deva, începe să se cam enerveze, apoi preia conducerea Alin din Teneri-

fe, cel aflat în vacanţă (eu, nu Fibră) şi totul redevine calm. Mai simplu 
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spus, îmi impun să nu mă enervez. Nu e nimeni de vină, se putea în-

tâmpla oricui, mai sunt încă cel puţin şase ore până se întunecă şi nu 

avem nimic altceva de făcut.
Proptim biclele de nişte stâlpi şi Hans 

încearcă să ne înveselească cu nişte 

bancuri. Rog doamnele să sară urmă-

torul paragraf, urmează un banc miso-

gin care le-ar putea afecta emoţional 

iremediabil. Nu că n-ar avea un sâm-

bure de adevăr, dar noi le iubim pe 

partenerele noastre de viaţă. 

„Ce înseamnă când nevasta vine din 

bucătărie în living?”. „Că cineva a lăsat 

lanţul prea lung".

Îmi amintesc de turele trecute în care 

mă apuca prânzul pe drum şi nu 

aveam de mâncare decât batoane dulci 

de care îmi era deja greaţă, foamea mă 

dobora şi nu mai eram bun de nimic 

până la final. Deci tre' să mănânc ceva 

„normal”. Sărat, este un termen gene-

ric. Lângă noi e o cafeterie-bar şi iau 

un hot-dog la botul calului. Nu că n-a fost bun, dar ar fi fost nevoie de 

vreo 4-5 ca să echivaleze cu un prânz... Sunt surprins de cât de repede 

dispare din mâna mea, din câteva îmbucături şi totodată sunt surprins 

şi de Karina care imortalizează momentul. În fond eu sunt cel recunos-

cut ca fiind fomistul grupului. Mai ales în grupul ăsta, n-am concurenţă! 

Mai stăm o vreme şi Karina nu mai rezistă, ia şi ea un hot-dog. Finalul 

la service e cam ca în spitalele româneşti: am stat peste o jumătate de 

oră şi n-am reuşit să primim nici măcar un diagnostic clar, da' am fost 

luaţi în evidenţe. De rezolvarea problemei nici nu poate fi vorba. Opera-

ţia reuşită, pacientul mort. Soluţia este să facem tura aşa, Cătălin va 

lucra doar din foile de faţă, oricum avem de urcat aşa că bine că măcar 

s-a blocat pe pinioanele mari. La ora 4 revenim, ca să rezolve defectul. 

Până atunci probabil că băieţii se mai gândesc. Mai e, într-adevăr, şi 

siesta asta de prânz care stă să înceapă... Siesta pentru spanioli e mai 

sfântă decât... ce vreţi voi, ca să nu fiu luat iar drept anticrist. Cuvântul 

e derivat direct din fiesta, probabil. Pentru două ore, la prânz, pare că 

nici cactusul nu creşte, iar localnicii digeră.
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Găsim tabla cu Vilaflor, aşa că începem, în sfârşit, urcarea. Spuneam eu 

că după două luni de (aproape) pauză de la pedalat, o să fiu aici ca un 

taur din ăla stătut, lovind pământul cu copita, că tot suntem în ţara 

coridelor. Pe primele pante mă distanţez în faţă, urc pe 5-7% cu 14-

15 km/oră şi nu mă recunosc. Profit, ce-i drept, de faptul că ceilalţi 

sunt pe powermetere şi merg la puls şi la dracu mai ştie ce. Eu pur şi 

simplu îmi dau drumul, cu o poftă grozavă de pedalat! Cred că dacă aş 

avea apăsarea asta a performanţei, m-aş sătura rapid de ciclism.

Nici măcar primul indicator, care îmi spune că până la Vilaflor am 21 

km de urcare, nu mă descurajează. În zilele următoare aveam să mă 

obişnuiesc cu distanţele astea lungi, pe dealuri. De fapt în Tenerife există 

două feluri de căţărări: sau de zeci de kilometri lungime şi nu, nu e nici 

o exagerare, chiar zeci de kilometri, dar cu pante moi, de 4-8%, sau 

nebunii în care urci 650 m în 4,5 km. Bine, am dat aici exemplul ex-

trem, Mora Climb, dar asta ca să subliniez dificultatea. Nu lipsesc chiar 

de tot nici combinaţiile între cele două şi vom avea timp în nouă zile să 

le cunoaştem pe fiecare în parte, pe unele chiar de mai multe ori. Cert 

este că turele de bicicletă au aici alte standarde faţă de cele lăsate acasă. 

Asta e bine, de fapt pentru asta am venit.

Nu mă ţine foarte mult vitejia.... Adică vitejia m-ar fi ţinut, dar cedează 

mai întâi picioarele şi mai apoi suflul. Reduc viteza, băieţii mă ajung şi 

mă depăşesc. Restul urcării o fac cu Karina, ei mai pot (încă) să îi fac 

faţă, mai ales dacă nu merge la capacitate maximă, ca acum. Dar, una 

peste alta, sunt încântat de cum rulez. Să nu uit că sunt la prima ieşire 

mai serioasă din ultimele două luni. Alergarea făcută între timp are şi ea 

rolul ei, pozitiv, asta e clar, dar nu se compară cu mersul pe bicicletă. 

Să nu uit ce am promis. Suntem pe TF-28, depăşim Chayofa şi în La 

Camella facem stânga, spre Arona. Asta e o localitate mai mare, până 

acolo rulăm pe TF-51. Intersecţia ce ne conduce în continuare spre ţelul 

nostru e undeva în centru, bine marcată pe table şi chiar şi pe şosea, 

scrie mare „Vilaflor”, imposibil să nu vezi. Am mers de la drumul de jos 

cam 9 km în care am urcat 530 m, deci ceva destul de acceptabil ca 

dificultate. La un moment dat, neaşteptat, de sus se prăvălesc efectiv 

vreo 7-8 ciclişti în echipament Bahrein-Merida. Echipa de World Tour e 

la antrenamente. Să fi fost şi Nibali acolo? Nu ştiu, au trecut mult prea 

repede şi neaşteptat. Ne propunem ca data viitoare când îi vedem, să 

strigăm „Vincenzoooo!”, să vedem dacă răspunde cineva.

Abia după ce facem aici stânga, în Arona, încep încercările grele. Mai 
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întâi dăm de o bucată dreaptă şi lungă, aşa, la vreun kilometru, de-a 

lungul căreia Garminul nu se urneşte de pe 9%. Eu "mă-nnebunesc" du-

pă astea! Încerc să gândesc pozitiv şi îmi spun că dacă acum câştig alti-

tudine mai rapid, cu atât mai uşor îmi va fi mai sus. Apăs pedalele cu o 

încredere care nu mi se pare a fi a mea, din câte mă cunosc şi reiau 

cursurile de psihologie a căţărării grele, întrerupte peste iarnă, cursuri 

de care voi avea parte din plin, de jur-împrejurul vulcanului El Teide. 

Intrăm într-o serie de serpentine. Începe să fie frumos în jurul nostru. 

Am lăsat în vale aglomeraţia şi acum mergem printre cactuşi şi – mai 

rar – palmieri stufoşi, crescuţi aiurea pe versanţi. Până în La Escalona 

pantele sunt destul de pronunţate dar, curios, sâmbăta trecută, acasă, 

urcând Dealul Silvaşului, mă simţeam mai terminat decât sunt acum. 

Iar aici e mult mai greu. Compensează în schimb gândul că sunt în va-

canţă. Tot de creier depinde totul... De văzut cum va fi când se adună 

zilele consecutive pentrecute în şa. Obiectivul meu este să pedalez zilnic, 

dacă voi putea, să petrec cât mai mult timp pe şosea şi să fac o medie 

de 100 km/zi. Acum au mai trecut 6,5 km, am mai avansat 450 m. Pe 

verticală. E munte, kilometrii se adună greu. Spre stânga se „lasă” un 

drum, aş fi curios unde duce, merge spre crestele care încep să se for-

meze pe linia orizontului. Poate dacă la anu' vin să stau mai mult, voi 

avea timp să merg şi acolo. Deja din prima zi începe să mi se aprindă în 

cap ideea că ar trebui să vin aici iarna viitoare şi să stau până fac toate 

drumurile disponibile. Să nu mai plec acasă cu regretele cu care am 

plecat acum aproape doi ani din Corsica. 

Am câştigat binişor în altitudine şi pedalăm în ceaţă, iar lumina mea 

roşie de spate zace pe podea, în camera de hotel. De mâine va trebui, 

obligatoriu, să o iau. Ceaţa pare a fi o constantă pe drumurile spre 

munte. Nu e continuă, dar nici nu dispare niciodată de tot. Aduce cu ea 

şi răcoare, acum – de exemplu -  sunt 15 grade, pentru mine e vremea 

ideală pentru pedalat, nu ştiu alţii cum sunt, dar... nu, că revin iar la 

începutul poveştii. Ultimii 6,5 km sunt de-a dreptul lejeri şi povestesc cu 

Karina în timp ce depăşim tot felul de crame şi vinoteci, combinate cu 

pensiuni pentru pasionaţii de turism bahic. Nu văd podgoriile, dar 

pentru asta poate că e de vină ceaţa. Rămâne pe data viitoare, cu 

siguranţă voi mai avea ocazia în zilele următoare să ajung pe aici.

Am urcat destul de mult, suntem undeva pe la 1400 de metri şi negura 

face treptat loc unui albastru grozav care e fundal pentru primele stânci 

adevărate pe care le văd de când am venit pe insulă. 
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Faptul că şoseaua ne cam scutură un pic pe final, chiar înainte de intra-

rea în... hai să-i zic sat, oraş ar fi cam mult, nu face altceva decât să îmi 

atragă atenţia asupra asfaltului perfect pe care am urcat până aici. 

Asfaltul foarte bun avea să devină un lucru banal până la finalul perioa-

dei. În ultimele zile chiar m-am surprins că nu eram prea atent la drum 

pentru că nici nu îmi mai puneam problema unor gropi sau a nisipului şi 

mizeriilor de pe margine. 

Cătălin şi Hans ne aşteaptă chiar la intrarea în Vilaflor. Pe dreapta e o 

terasă, pe stânga o benzinărie. Alegem varianta „light”, nu e momentul 

de stat la masă acum. Am mâncat la baza urcării un baton Gold Nutri-

tion de ciocolată (mmm, ce bune sunt!), acum îl înghit repede pe cel pe 

care scrie „endurance”, că mai e drum lung până la hotel, bem o Cola 

rece, chit că n-ar prea fi nevoie dar ceai cald nu găsim. În bidon am 

încă mai mult de jumătate din izotonicul pregătit de dimineaţă, n-am 

prea băut prin ceaţa aia rece de pe urcare şi ar trebui să am grijă de 

aspectul ăsta. Pe frig creierul nu te trage de mânecă prin senzaţia de 

sete dar pantele te fac să transpiri, totuşi. Dacă nu beau s-ar putea să 

apară şi să muşte „pitbull-ii”, adică niscaiva cârcei. Umplu bidonul cu 

apă peste izotonic, parcă e mai bun aşa, mi-l făcusem prea dulce şi mai 
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stăm o vreme. Nu neapărat să ne odihnim, am urcat deja peste 1500 

de metri azi da' nici nu-i simt! Hans începe să îşi acceseze hardul cu 

amintirile de anul trecut, probabil e mai uşor aşa, pe teren. Ne poves-

teşte cam cum mai e urcarea până sus, pe El Teide. Ar mai fi vreo 12 

km... Şi tocmai ce am făcut vreo 22 km la deal. Doamne, un Deva-Brad 

în căţărare continuă! Mai bine să nu mă gândesc. Dacă fac chestii din 

astea timp de 9 zile... Păi, când mai ajung la ORM, sau chiar la vară, la 

Peak Break, cu Timmelsjoch numa' mă joc. Glumesc, nu se compară 

dificultatea, nici pe departe!

No, merem la vale. Echiparea, încălzitoare de mâini, de picioare cine 

are, eu n-am dar am pielea groasă şi oricum, nu e problemă că e ume-

zeală pe ceaţă, pielea mea e waterproof, căciuliţa sub cască, foiţa de 

vânt şi un gând bun pentru vesta care e la hotel, în dulap. Încep să re-

gret că nu mi-am luat rucsăcelul de tură cu mine, ăsta e chiar la Deva, 

e irecuperabil, va trebui să mă descurc cu trei buzunare mici. De mâine 

e clar: în Tenerife, în ianuarie (cică e cea mai friguroasă lună a anului) 

trebuie să ai la tine tot „arsenalul” şi să te aştepţi la orice. Ne cam scu-

turăm fundurile pe primii kilometri la vale dar ajungem curând pe as-

faltul bun şi maşinile nu ne mai pot face faţă pe serpentine. Mai puţin 

un Citroën Cactus, din ăla cu plastic pe uşi, care fuge de rupe pământul 

pe porţiunile drepte şi pe urmă ia toate curbele cu 20 km/oră, de parcă 

cineva i-ar fi zis şoferului că el o să moară din cauza forţei centrifuge. 

N-am încotro şi mă conformez stilului de mers al domnului (doamnei) 

de la volan, dar asta nu îmi strică plăcerea coborârii. Decât puţin. 

Mâinile îmi sunt uşor congelate, sunt 7 grade şi probabil temperatura 

resimţită se apropie de zero, la ce curent e la 45-50 km/oră. Mai suflu 

în degete, le mai mişc pe ghidon, mă descurc. Nu-mi vine să cred că 

după-amiază voi sta la plajă, în slip. Dar aşa a fost. 

La intersecţia din Arona, unde facem dreapta, scăpăm de Citroënul ăla. 

Nenea e tare nehotărât în ce direcţie să meargă şi noi ne strecurăm pe 

lângă el mişeleşte. Îi arăt în gând un deget mijlociu virtual şi pe chestia 

asta ratez de puţin momentul să mă alipesc celorlalţi trei. Între noi se 

bagă un Jeep negru şi aşa coborâm cale de 9 km, cu 60-65 km/oră, în 

formaţie, 3 ciclişti, un Jeep şi nenea Alin care e hotărât să nu scape 

trena orice ar fi. Maşina îmi arată trasa ideală şi mă fereşte de cei care 

ar putea tăia curbele, e tare de tot! Ciclism cu antemergător. Jos oprim 

în sensul giratoriu, ne dezechipăm, pentru că aici e inuman de cald (sau 

cel puţin aşa pare), ne sfătuim cum să facem să-l lăsăm pe Cătă la ser-
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vice şi noi să mergem la hotel. Ne socotim care câţi bani are la el, că nu 

ştim ce defect are la bicicletă, nici cât va costa reparaţia şi... într-un fi-

nal apare şi Cactusul. Nici nu mă uit la el, că mă enervez iar. I-a trebuit 

un minut să intre în sensul giratoriu, omul ăsta e speriat de bombe.

Până la Bike Point ne încurcăm iar amarnic pe străduţele nenumărate. 

La un moment dat Hans taie cele două benzi, trecem peste două săgeţi 

desenate pe asfalt şi care nu arată în nici un caz direcţia în care mer-

geam noi dar asta e, ne ţinem aproape de bordura din stânga vreo 2-

300 de metri pe sens interzis, nu ne claxonează nimeni şi intrăm în 

sensul giratoriu cumva în unghi ascuţit dar vorba e că ne-am rezolvat 

problema şi de-acum totul poate fi ok. Asta dacă n-ar fi maşina aia de 

poliţie care tocmai îşi porneşte girofarurile şi sirena şi pleacă în direcţia 

noastră. Ne cam udăm pe şa dar maşina trece, nu noi suntem obiectivul. 

Răsuflăm uşuraţi şi continuăm pe un gât de 17% care ne scoate pe un 

pod, urcăm un trotuar şi tot aşa. Cum am zis, totul e să ştii cam în ce 

direcţie mergi, că drumul nu cred că l-aş putea învăţa nici în trei luni. 

Îl „parcăm” pe Cătă la service-ul elveţian BMC. Mă uit la ceas, e ora 

16.00. De la elveţieni, pentru elveţieni. Nu ştiu dacă băieţii de acolo au 

remarcat punctualitatea, numai firma BMC e din Elveţia, ei sunt toţi 

latini, care nu sunt chiar un pic mai negri, dar eu mă simt bine pentru 

că am ajuns la fix. Reminiscenţe de acasă, de la firmă şi de la stilul de 

viaţă (prea) organizat. Abia după vreo câteva zile am reuşit şi eu să mă 

relaxez, aproape total. Îi lăsăm lui Cătălin toţi banii disponibili, inclusiv 

monezile şi îl sfătuim ca – dacă nu va avea suficienţi - să nu accepte 

altceva decât spălat pe jos sau spălat de vase la cafeteria-bar din colţ, 

că acolo poate prinde şi un hot-dog.

Până ne despărţim de Hans, în Adeje, mai strângem câteva sute de me-

tri verticali pe valonatele care se succed non-stop. Cred că singurul loc 

cu adevărat plat pe care am fost cu bicla până acum e terasa de la ho-

tel. Atunci când m-am urcat în şa ca să îmi reglez înălţimea şeii. Uite că 

în prima zi am reuşit să facem 80 km şi să urcăm, cumulat, peste 

2400 m. Nu-mi vine să cred! Ciocănesc ecranul Garminului dar nu, nu 

e defect. De la ocean la Vilaflor sunt 1400 m. De unde dracu' au mai 

apărut 1000 m??

Hans pleacă şi Karina pune GPS-ul, să mergem la noi la bloc. Facem 

stânga la Complexul Comercial, că aşa ne zice „Marcel”, prietenul nostru 

care ne ghidează şi, după ce coborâm o pantă de 14% pe vreo 400 de 

metri, asfaltul se termină. „Marcel” nu ştie că noi avem roţi de 23 mm. 
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Hai înapoi! Nu ne certăm, chiar nu are nimeni nici o vină. Urcăm la loc 

şi, din a doua încercare, nimerim. Nici nu este aşa de greu, cele patru 

hoteluri de 15 etaje se văd la malul oceanului. 

Deja am prins poziţia în care să încăpem împreună cu bicicleta în unul 

din cele patru lifturi, e simplu, o ridicăm la verticală pe roata din spate. 

Eu la Deva n-am lift, Karina e mai specialistă. Sub apa de la duş desco-

păr, după ce frec degeaba cu mult gel, că am reuşit să îmi fac obişnuitul 

tatuaj pe gambă, cu desenul dinţilor de la foaia mare de faţă, dar de 

data asta permanent. Prin julirea stratului meu waterproof. Asta pro-

babil că a fost la întoarcere, când am oprit brusc în spatele lui Hans, la 

urcarea pe al nu ştiu câtelea trotuar şi era să îmi dau în freză, că n-am 

apucat să declipsez piciorul la timp. Ca orice ciclist care se respectă îmi 

descarc rapid tura în Strava (Cătălin chiar e de părere că am întârziat, 

ar fi trebuit să fac asta înainte de duş, de fapt chiar înainte de a mă 

descălţa), netul e neaşteptat de bun şi merge repede. Ce fain e în vacan-

ţă, când pe primul exerciţiu vezi că ai „personal best” pe căţărarea Fifi-

Bananas! Nu ştiu cum de am PB-ul, că n-am mai fost pe acolo, dar 

probabil că e un cadou pentru mine de la Strava. Încurajator.

Apare şi Cătălin. A schimbat cablul de la schimbător şi acum e totul ok. 

N-a fost foarte scump, doar de vreo 10-12 ori faţă de cât i-ar fi luat 

Mircea unui client obişnuit la service-ul Bikexpert. Principalul este că 

merge pe toate pinioanele. Cătălin a avut şi probleme, reale de data as-

ta, cu poliţia locală. Mergea pe şosea cu nasul în telefon, pe GPS zice el, 

dar n-aş băga mâna în foc, la cum îl cunosc. L-au oprit, el a recunoscut 

că a greşit şi totul s-a rezolvat în momentul în care unul dintre agenţi a 

văzut sigla cu Dinamo de pe tricoul lui. Este incredibil că un spaniol, 

probabil mare fan de fotbal, a ştiut că Dinamo Bucureşti este (sau, mă 

rog, a fost) echipa poliţiştilor din România!

Decidem că seara vom merge cu maşina în Adeje, să găsim un loc fain 

unde să mâncăm ceva bun, dacă se poate specific pentru Spania cel 

puţin, dacă nu pentru Insulele Canare. Vor veni şi Hans cu Maria, deşi cu 

ei e destul de greu să găseşti un loc unde să mănânci ceva. Raw vegani. 

Adică habar nu am ce mănâncă oamenii ăştia. Adeje e la doi paşi, în 

drum avem un Lidl şi suntem bucuroşi că avem de unde ne face cumpă-

răturile, dar pentru a parca maşina în oraş pierdem vreo 30 de minute 

fâţâindu-ne pe străduţele alea. Toate înguste, toate în pantă şi treisfert 

dintre ele cu sens unic. Decidem că e prima şi ultima oară când facem 

asta. E suficient de bine acolo jos, în „sat” la noi, avem tot ce ne trebuie. 

S-a dovedit că nici măcar nu ştiam în momentul ăla ce bine e, de fapt. 
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Ne plimbăm în sus şi în jos pe o străduţă plină de terase pe ambele tro-

tuare şi la final tragem la una unde este mare înghesuială la mese, ăsta 

întotdeauna e semn bun. Nu găteşte decât pui, şi pe ăsta într-un singur 

fel, reţeta casei. Şi ăsta e un semn bun. Bucătarul ştie doar una, da' o 

face bine. Luăm o porţie pentru trei persoane, cu salată şi câte un pahar 

de vin (sau Cola, sportivii). Se va dovedi că e destul de greu şi aici, cum 

a fost vara trecută la Genoa, să mănânci un peşte decent, cu toate că 

oceanul se aude vuind chiar şi de la masa noastră. Puiul a fost cu adevă-

rat senzaţional şi l-am primit în nişte porţii enorme, ultima bucată n-a 

mai încăput la nimeni. Au venit şi Maria cu Hans, ciugulesc şi ei dintr-o 

salată şi iau de la noi câte o gură de pâine cu usturoi (mamăă, ce bună 

este!). Chelneriţa care ne serveşte e cobză de răcită şi răguşită, aşa că 

vorbeşte cu noi cumva în şoaptă. Îi susură lui Hans ceva la ureche, despre 

salata lui, iar Hans se uită la ea uimit şi o întreabă de ce şopteşte. Ea îi 

explică cum că e răcită şi el zâmbeşte, pişicher: „I thought you want to 

seduce me!”. Nu degeaba cartea lui se numeşte „The Way of a Seducer”. 

Mare figură Hans ăsta!

Când plecăm, Maria ne explică traseul spre o frutteria. Un fel de apro-

zar local. Ieşim de acolo cu o plasă plină de papaya, mango, kaki, pe 

care am plătit 4,35 euro. Da' cum facem, că am zis că nu mai venim în 

Adeje cu maşina iar cu bicicleta e destul de greu să cari bagaje? Am 

descoperit a doua zi că avem frutteria şi la noi, la doi paşi de hotel. Şi, 

în general, găseşti o frutteria cam oriunde întorci capul. E bine asta, era 

şi păcat să venim în Tenerife şi să mâncăm fructe de la Lidl.

Deseară voi suna la Alin. El e deja de două luni aici. Nu cred eu să vină 

cu noi, probabil el e deja „rachetă” şi nu se încurcă cu d-alde noi. Dar, 

spre surprinderea mea, e foarte dornic să mergem împreună. Cum el 

stă în Alcalà, undeva la vreo 15 km mai la vest de noi, plănuim ca de 

dimineaţă să mergem spre el pe TF-47, ne întâlnim pe şosea şi apoi 

mergem împreună spre Santiago del Teide şi – de ce nu? – poate la ce-

lebra căţărare de la Masca. Să vedem cum ne vom simţi mâine. S-o fi 

săturat şi omul ăsta de biciclit singur, iar dacă e de mers mai tare, are 

cu cine, Cătălin şi Hans abia aşteaptă un challenge adevărat. Aşa mi-au 

zis. Ei nu-l cunosc încă pe Fibră dar vor avea ocazia mâine. Surpriza este 

inclusă.

Chiar şi la noi, în zona hotelurilor, parcarea e o problemă. Cum am mai 

spus, mi se pare incredibil de plin de maşini de toate felurile. Blocul are 

parcare închisă, dar e cu locuri rezervate, probabil pentru rezidenţii 
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permanenţi. Câteodată prindem loc pe trotuarele pe care parchează 

toţi, undeva dincolo de terase şi hoteluri dar în ultimă instanţă am 

descoperit o parcare încăpătoare şi mai tot timpul aproape goală, la 

vreo 500 de metri de noi, în vale. Şi, la câţi metri urcăm zilnic pe bici-

cletă, ce mai e o urcare de acolo până „acasă”? Acum am lăsat-o pe 

Karina la hotel, iar eu cu Cătălin parcăm şi ne întoarcem pe ultima 

căţărare a zilei, per pedes. Oprim să ne zgâim la unul dintre hotelurile 

Hard Rock. Pe mijloc are o porţiune lată de vreo 10 metri, să zic aşa, 

unde, sub sticlă, circulă lifturile. În timpul ăsta, acea sticlă devine un 

ecran pe care se plimbă înnebunitor lumini colorate, ba la un moment 

dat chiar şi o numărătoare inversă cu cifre enorme care se finalizează cu 

un HARD-ROCK roşu intens care cred că se vede de la Madrid. Apoi 

luminile încep să imite un potenţiometru de volum şi parcă în capul meu 

începe să cânte o muzică îndrăcită, chiar dacă în jurul meu sunt doar 

palmieri în care cântă păsări şi zboară, liberi, papagali coloraţi. Iluzie 

auditivă indusă optic, ar spune un pretenţios. O minunăţie, aş spune eu. 

Seara stau pe terasă, mi-am luat şi jacheta pe mine, că e destul de ră-

coare. Soarele a apus de mult şi ar fi păcat să vă arăt o fotografie cu 

luminile hotelurilor, aşa că pun una de la orele apusului, când norii se 

colorează în trandafiriu şi portocaliu, iar ceaţa coboară, parcă la culcare, 

pe dealurile stâncoase şi golaşe de dincolo de autostradă. Ăsta este mo-
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mentul în care pot realiza ce contururi ascuţite şi neregulate poate avea 

lava după ce se răceşte! Lumina scoate în evidenţă fiecare vale, fiecare 

ţanc. Imaginea asta n-am văzut-o chiar din prima seară pentru că 

destul de rar, la ora asta, dealul e „curat” şi limpede. Hotelurile se 

întind de la plajă, în trepte, spre deal şi chiar nu ştiu unde se vor opri, 

pentru că de la an la an apar altele noi. Alin spunea că astea două Hard 

Rock-uri enorme din faţa mea, anul trecut nu erau. Pare de necrezut! 

Printre ele putem admira construcţiile multicolore care se întind de-a 

lungul drumului până sus, la autostradă. Le fotografiez din toate pozi-

ţiile pentru că imediat în faţa lor e un teren viran pe care excavatoarele 

lucrează ca o armată de furnici, de dimineaţa până seara. Noroc că sunt 

departe şi pickhammere-le se aud doar vag, nederanjant. Cine ştie, 

poate că la anul, de pe aceeaşi terasă n-o să mai văd decât un nou „zid” 

cu 15 etaje. În zare este Adeje.

Revin la momentul actual, cel în care o bere San Miguel îmi şterge obo-

seala zilei. Este noapte în toată regula şi cu atât mai mult ies în evidenţă 

piscinele albastre şi toată lumea nocturnă a micii noastre aşezări. Ar 

trebui şi ăştia să-i spună cumva, să-mi fie mai uşor când scriu. Cea mai 

apropiată localitate de noi este Armeñime, aşa că probabil voi mai folosi 

numele ăsta.
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Dacă mâine mergem la Masca, iar se adună 2000 de metri... Aşa că 

poate poimâine voi merge cu Karina, care are zi de relâche şi face numai 

o oră de pedalat, până în Adeje. La cafea. Acolo, dacă mă învârt vreo 

două ore pe străduţele alea, sigur iar trec de cel puţin 1000 de metri 

de urcare. Hans are cazarea la capătul de sus al acelei alei de 100 de 

metri cu 24% înclinare şi ăsta este pentru el finalul oricărei ture. Măcar 

la noi startul nu e atât de dur, ca să nu mai spun că la finish suntem 

boieri. Pe de altă parte însă, n-ar fi păcat să nu plec altundeva, mai 

departe? Mde, rămâne de văzut. Să nu ne facem planuri pentru 

poimâine, că cine ştie cum scăpăm mâine din Masca. De dimineaţă mă 

pun pe studiat mai serios zona pe hartă. Insula asta deja e o surpriză 

pentru mine. O surpriză plăcută, din toate punctele de vedere.
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Mă gândesc acum că la fel de surprins o fi fost şi Armstrong când a pă-

şit prima dată pe Lună. Solul, cel puţin, este aproximativ la fel. Da, da, 

Neil, nu Lance... :)
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Karina s-a trezit prima (!) şi a plecat pe plajă. Mă ridic din pat pe la 

ora 8.15, soarele e deja destul de sus. Pun de cafea şi ies cu ea pe balcon. 

Sunt în pantaloni scurţi şi tricou, nu e frig dar nici foarte cald. Pot 

compara clima de aici cu cea de la noi, la mare, prin iunie. Aş zice chiar 

mai pe la începutul lunii iunie. În dreapta mea, spre ocean, pickhamme-

re-le sunt deja „în pită”. Departe, cum am spus, nu deranjează, dar aş 

fi curios să ştiu ce tarife li s-au făcut pentru perioada asta celor de la 

hotelul ăla galben deschis, chiar de pe plajă, care sunt lângă lucrări. Este 

un hotel elegant, nu prea mare şi înconjurat de palmieri. Pare construit 

având ca model o ilustrată.

Zgomotul ăsta continuu de pickhammere devine, cu fiecare zi care trece, 

un fundal pe care nu-l mai aud chiar tot timpul, e ca un zumzet, nede-

ranjant, dar există. Cred că întotdeauna voi asocia, de acum încolo, 

Tenerife cu zgomotul ăsta.

Îmi fac un sandvici enorm într-o chiflă lungă rămasă de ieri, cu caşca-

valul adus de acasă de un ardelean care nu pleacă nicăieri fără provizii, 

combinat cu chorizo. Aveam în plan (şi în geantă) şi două perechi de 

cârnaţi afumaţi şi uscaţi, dar miroseau prea tare şi mi-a fost teamă să 

nu leşine manipulanţii de bagaje din aeroport. Pâinea e cam naşpa, cam 

veche dar compensez prin foame şi merge. Până mănânc mă tot gândesc 

că tot ce e pe insula asta a fost adus de pe continent, de la câteva sute 

de kilometri depărtare. Atâta amar de maşini, utilaje, materiale de 
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construcţii, etc, etc. În Corsica nu mă gândeam la asta, acolo insula e la 

4 ore de mers cu bacul de Livorno, pare că e aproape pe continent, dar 

aici suntem aruncaţi la mama dracului, în ocean. Desfăşurarea de forţe 

la atâta puhoi de transporturi, chiar făcute de-a lungul multor ani, 

pare neverosimilă. Ne aflăm, ce-i drept, într-una dintre zonele cele mai 

aglomerate ale insulei, dar excursiile ulterioare aveau să mă convingă că 

nici altundeva nu e cu mult mai pustiu. Practic Tenerife musteşte de 

turism până în ultimul colţişor. 

Când se întoarce Karina şi îmi povesteşte ce fain a fost pe faleză, cum 

şi-a făcut stretching-ul la malul mării, hotărăsc să mă organizez un pic 

pentru zilele următoare şi ăsta a fost de fapt primul pas în formarea 

tabieturilor de dimineaţă care aveau să ţină, pentru mine, până la fina-

lul perioadei petrecute acolo. De povestit într-una din zilele următoare. 

Decidem să pornim pe la ora 10. Studiind harta vedem că putem merge 

spre Alcalà, la Alin, pe drumul mai apropiat de plajă, TF-47 sau pe cel 

de dincolo de autostradă, TF-82. Ne înţelegem la telefon cu Fibră să ne 

vedem pe cel de jos şi poate la revenirea acasă să mergem pe cel de sus. 

Deja lucrurile încep să se aşeze şi eu devin mult mai calm pe zi ce trece.

De dimineaţă, când am studiat cerul pe furiş, pe după jaluzele, era 

complet înnorat, părea că stă să plouă. Acum, după o oră şi ceva, soa-

rele s-a ridicat şi a speriat toţi norii, au fugit pe ocean unde stau la 

orizont pe o linie perfect dreaptă şi deasupra insulei e un albastru minu-

nat şi perfect. Ciudată climă. Şi ăsta este doar începutul.

Cum am spus, de dimineaţă avem două variante: dacă traseul face la 

stânga, cum este azi, urcăm doar 2 km şi 115 m până unde ne întâl-

nim cu TF-47. Ieri, când urma să mergem la dreapta, adică spre est, a 

trebuit să urcăm până dincolo de autostradă, 4 km cu 200 m. Până 

vine şi Hans, stăm toţi trei pe marginea drumului şi... trece "Bahrein-

Merida"! Am reacţie rapidă şi strig „Vincenzoooo!” şi toţi ridică mâna în 

semn de salut. No, n-a mers. Seara aveam să caut pe net şi să aflu că în 

Tenerife este echipa secundă. Ghinion. Altfel făceam o poză cu Nibali 

pentru Maître Călin.

Alin apare după ce noi am ieşit la drum până în primul sens giratoriu şi 

de acolo am mai mers, cu Hans împreună, încă vreo 4-5 km. Întoarce, 

povestim câteva clipe şi pornim spre Los Gigantes. Şoseaua se dovedeşte 

extrem de valonată, când nu urcăm, coborâm şi invers. Nu sunt bucăţi 

lungi şi nici foarte abrupte dar te „rup” la fel ca nişte intervale de an-

trenament. Mai ales că pe drum au început să apară cicliştii şi întotdea- 
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una un challenge, vrei nu vrei, te face să tragi mai tare. Scăpăm cu greu 

din aglomeraţia drumului principal care traversează Alacalà şi, chiar 

deasupra la Los Gigantes, oprim în intersecţie. Ne sfătuim dacă să mer-

gem sau nu spre Masca. E o căţărare grea, toată lumea care a mai fost 

în Tenerife e de acord cu asta, noi suntem doar în a doua zi dar – în 

fond – cât şi ce să mai aştepţi? Dacă pentru asta mai avem nevoie de 

antrenament, păi înseamnă că pe vulcan urcăm doar anul viitor. Alin 

spune că ar trebui să mergem azi pentru că cerul e limpede cum mai 

rar e aici, în vestul aproape extrem al insulei şi ăsta e argumentul prin-

cipal. Hai să mergem spre Santiago del Teide şi acolo mai vedem noi!

După ce facem dreapta, pe TF-454, rulăm la deal spre Tamaimo şi 

primele sute de metri ne sparg instantaneu grupul, pentru că pantele 

sunt undeva la 9-10%. Greu. Soarele e în capul meu, e prânzul şi arde 

perpendicular, dacă mi-e permisă o figură de stil mai geometrică. Alin 

îmi spune că doar primul kilometru e abrupt şi atunci mai prind curaj. 

Într-adevăr, panta se înmoaie pe măsură ce urc şi pe primele serpentine 

am parte de o fază pe care aveam s-o mai trăiesc de multe ori aici, pe 

insulă: vine o curbă în ac de păr la stânga, o maşină stă în spatele meu 

şi o aud cum îşi turează motorul, dar n-ar trece nici s-o pici cu ceară; e 

linie continuă şi n-are deloc vizibilitate aşa că stă, la 10-12 la oră cât 

am eu. Din bun simţ încerc să accelerez, atât cât pot, trec curba şi nu 

vine nimic din faţă, eu văd asta înaintea şoferului aşa că îi fac semn că e 

liber şi el mă ocoleşte pe departe şi trece apoi îmi dă un claxon scurt şi 

eu îl salut cu o mână. Civilizat. 
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Continui să urc de-a lungul unei văi largi în care plantaţiile de bananieri 

sunt cele care ocupă majoritatea suprafeţei. Cresc într-un fel de sere 

acoperite cu ceva ce seamănă cu o pânză, nu ştiu de ce îi apără, de pă-

sări, de soare... De sus sunt sigur că se vor vedea grozav. Imaginea este în 

avans... Drumul arată la fel de spectaculos.

Karina e undeva în spate, nu departe. Cu băieţii mă întâlnesc acolo un-

de, în Tamaimo, drumul ajunge la o intersecţie în „T”, unde noi facem 

stânga. Pe versantul din faţa mea se desenează o şosea, o studiez de mai 

multă vreme, care seamănă mult cu "balcoanele" din Franţa, de la Alpe 

d'Huez şi impresia de spectaculos este accentuată de un parapet foarte 

vizibil şi colorat în galben deschis, care seamănă cu un crenel de cetate. 

Sunt un pic dezamăgit că nu vom ajunge acolo, eu pe înălţimea aia mă 

„setasem” încă de când am început urcarea şi am văzut drumul. 

Intrăm pe TF-82, e un drum mai lat, la fel de bun cum dealtfel sunt 

toate. Gropi am găsit doar pe drumurile cu adevărat secundare, cele 

desenate cu alb pe harta de la Google, dar acolo chiar nu mi-a mai pă-

sat de ele. O să mă explic. Acum părăsim Tamaimo şi Alin ne arată pe 

creasta din stânga un fel de monument cu o cruce în vârf şi spune că 

undeva pe acolo vom ajunge. Eu rulez alături de Karina şi îi spun asta, 

apoi ne tot întrebăm cum am putea ajunge acolo, mergând pe drum. 

Poate prin spatele stâncii, îmi zic, relieful ăsta te păcăleşte de multe ori 

în 3D. Până una alta, mai aruncăm o privire în spate. Am lăsat orăşelul 

undeva mult sub noi şi - chiar dacă nu simţim asta neapărat greu în 

picioare – câştigăm altitudine rapid. 
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Când trecem prin El Retamar, pe dreapta, într-o parcare, un măgăruş 

legat la umbra unui copac îmi aminteşte de „fratele” lui, calul legat în 

Apuseni pe Valea Bulzeştiului, la intrarea în birt. Amândoi albi, amândoi 

cu aceeaşi figură împăcată cu soarta. Atâta doar că aici, în loc de birtul 

satului, o doamnă stă lângă o tarabă de fructe şi citeşte un ziar, la um-

bră. Ar merge o portocală acum, dar nu ştiu dacă dă la bucată şi n-aş 

vrea nici să întârziem prea mult, băieţii sunt deja mult în faţă.

Serpentinele lasă momen-

tan locul unor bucăţi drep-

te, lungi şi înclinate pe care 

pedalez cu Karina povestind 

şi admirând, să ne treacă 

mai uşor timpul. Vegetaţia 

este aici mult mai bogată 

faţă de ce am avut ocazia 

să vedem până acum. 

Fiecare metru pătrat este o ade-

vărată expoziţie de cactuşi. Sunt 

plini de fructe dar nu mă pricep 

să le deosebesc pe cele comestibile, 

din câte ştiu nu toate sunt aşa. 

Alături de ei, multe tufe, unele 

chiar cu nişte flori galbene, plante 

adaptate la secetă, cu frunzele ca  

nişte ace, dar cu forme spectaculoase şi regulate, de parcă ar fi tunse. 

Tot aici am făcut cunoştinţă cu pinii verde deschis pe care aveam să îi 

regăsesc cam peste tot, imediat ce treceam de 1000 de metri altitudine. 
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O surprind pe Karina în filmare suflându-şi nasul în degete şi îi promit 

că o să bag asta la montajul final, drept pentru care îl mai suflă o dată, 

ostentativ. Îmi aduc aminte că la începuturile ei în ciclism, două au fost 

lucrurile care m-au surprins şi pe care nu mă aşteptam să le ştie fără să 

o înveţe cineva: suflatul ăsta de nas şi căţăratul în poziţie ridicată din şa. 

Se pare că le avea în amprenta genetică.

                               Altfel, ea e destul de elegantă pe cursieră.

Când intrăm în oraş suntem din nou împreună, toţi cinci. Chiar în cen-

tru, imediat după biserică, facem stânga pe TF-436. Acum m-am 

prins: autostrada este TF-1 şi e singura, dar ocoleşte aproape toată 

insula. Drumurile cu două cifre după TF sunt cele principale iar cele cu 

trei cifre sunt mai mici, uneori chiar de o bandă. Cum e şi ăsta pe care 

începem să urcăm, după ce am trecut cu roţile peste un scris enorm, de 

vreo 2 metri înălţime, pe asfalt: MASCA. În fond, ce-o fi Masca asta, 

vreo localitate? Nu mai întreb pe nimeni nimic, o să mă lămuresc în 

curând. Şi când spun începem să urcăm, chiar asta se întâmplă, în cel 

mai dur mod posibil. Mai întâi 12%, după prima curbă la fel, aşa că trec 

direct pe pinionul de 32, că nu ştiu cât de lung e drumul până sus, şi 

stau în şa să menţin pulsul la un nivel rezonabil. Curând iar rămân ulti-

mul! Aşa e motorul meu, mai lent. Da' e bine că duce mult. Maşinile ne 

depăşesc, respectuoase, aş putea spune, pentru că atunci când un gât de 

17% mă forţează să mă ridic din şa şi probabil şoferului i se pare că 

merg mai nesigur, sau mai dezordonat, stă răbdător în spatele meu 

până ajungem la un mic refugiu lateral în care eu mă retrag şi abia 

atunci trece şi el. Încep să mă întreb dacă toţi şoferii or fi aşa în Spania.. 
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Continui să cred în teoria mea, formată în Franţa: marea lor majoritate 

merg cu bicicleta, într-un fel sau altul, poate chiar împreună cu familiile 

şi din cauza asta ştiu ce înseamnă pedalatul în trafic şi încearcă să nu le 

facă viaţa grea cicliştilor.

Ceea ce am auzit despre Masca îşi are acoperire completă în ceea ce e 

sub roţile lui Toni acum. E greu tare... Mă chinui pe pante comparabile 

cu cea de acasă, de pe Căprioara şi mă gândesc că la Deva n-aş fi în-

drăznit să mă bag pe aşa ceva în a doua zi a sezonului. Dar aici nu prea 

am încotro, am intrat în horă... Mă bucur să descopăr că reîncep să îmi 

amintesc modul meu calm de urcare pe nebunii din astea. Îmi scot din 

cap dificultatea, împreună cu gândul că aş putea să opresc şi să continui 

pe jos, îmi iau repere dese şi apropiate între ele, de pe marginea dru-

mului şi încerc să nu mai trag cu ochiul în sus, să văd câţi parapeţi se 

mai văd. Nu prea reuşesc să fac asta, pentru că aceste creneluri sunt 

special făcute aşa, ca să se vadă bine şi descopăr unul, într-o curbă, atât 

de sus încât am nevoie de toată puterea mea de autoconvingere ca să 

continui. Cam gâfâi, dar asta e normal şi aş avea acum nevoie de un mic 

plat, ca să mai respir. O curbă în ac de păr la stânga şi drumul care 

urmează este atât de lin încât schimb chiar vreo două pinioane mai jos, 

ca să nu dau la pedale în gol. Mulţumesc. Nu ştiu cui, dar mulţumesc, a 

venit la timp. Îmi simt pulsul în urechi şi cu greu, după vreo 10 secunde, 

reuşesc să îmi duc respiraţiile până la fundul plămânilor. Eu nu port 

centură de puls, nu-mi place, dar asta cu respiratul până la capăt îmi 

marchează mie zona „de roşu” la puls. De-acum sunt ca şi nou, după 

100 de metri de revenire, aşa că atac ultima bucată. Îi mai văd scurt pe 

băieţi în ultima curbă (sau cel puţin aşa sper eu, că e ultima!), Karina e 

undeva între mine şi ei, mai trag un pic şi gata, sunt sus. Ultimii 3-400 

de metri sunt pe 7-8%, o joacă, apuc chiar să arunc o privire înapoi, să 

mai văd Santiago del Teide.
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Bucata asta dintre ultimele două curbe îmi aminteşte de ceva, nu-mi 

dau seama unde am mai văzut asta. Mai dau câteva pedale şi brusc, mă 

luminez: la Sultanu, acasă la Cătălin. Diferenţa este doar în procentele 

de pantă, aici nu e aşa de greu. Sus, în şa, toţi mă aşteaptă pe mine la 

poze. Par cam plictisiţi... Oare chiar stau de mult?

Opresc şi îi spun lui Alin că da, au avut dreptate ăia care ne făceau 

atenţi că urcarea la Masca e grea. Nu văd satul, dar bine că am ajuns 

sus, fără prea mari “daune”. Alin se uită puţin mirat la mine şi îmi 

spune că nu, nu am înţeles: abia acum vom coborî spre Masca, un sat 

din fundul văii de sub noi şi urcarea de acolo până înapoi în şa e adevă-

rata provocare. Nu dau semne de nelinişte sau de uluială, ascund în 
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mine, să nu mă fac de râs, dar în mintea mea încep calculele: dacă kilo-

metrul ăsta şi jumătate pe care era să mor, n-a fost căţărarea la care 

mergem… Alin simte că m-ar interesa amănunte statistice şi îmi dă da-

tele seci: 3,5 km cu 11% pantă medie. Mă uit în jos, pare să aibă drep-

tate. Dintr-o dată, parapetul ăla crenelat şi galben nu îmi mai pare aşa 

de frumos. Şi, totodată, e splendid.

Când pornim la vale, pornesc şi camera de pe cască. Vreau să filmez tot, 

căderea asta spre adâncuri e demnă poate de Dolomiţi şi uite, avem 

parte de ea pe o insulă vulcanică plină de surprize, dar care până acum 

nu ne-a prea impresionat cu spectaculozitatea reliefului. Maşinile trec 

greu una de alta atunci când se întâlnesc dar, peste tot pe unde a fost 

posibil, drumarii au făcut refugii pentru una sau mai multe maşini sau 

pur şi simplu pentru ca turiştii să poată opri ca să admire valea. Nici nu 

vreau să mă gândesc ce ar fi fost aici dacă eram în România, ce înju-

rături zemoase de la geamurile de BMW! Ăştia sunt calmi, au răbdare. 

Noi ne strecurăm de câteva ori cu tupeu printre maşinile blocate, sunt 
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chiar la un pas să alunec într-un şanţ betonat dar mă redresez la timp. 

Oprim şi noi de multe ori la poze, n-ai cum să te abţii.

Cât timp cobor, panta nu mi se mai pare chiar ceva de speriat şi îi spun 

asta Karinei. “Pun pe 32 şi bobinez aşa kilometri întregi”. Se uită la mi-

ne lung. Nu, n-am băut. Da' chiar aşa simt acum, că va fi uşor. Panta 

pare chiar destul de constantă în înclinarea ei, poate mai puţin o bucată 

de vreo 150 de metri, la următoarea parcare cum mergem noi spre 

vale. Acolo e mai abrupt, dar e puţin. Ce-i drept, la lungime nu am ce 

comenta. Şoseaua şerpuie ca meandrele unui râu, pe sub pereţii verticali. 

Vom avea ceva de căţărat aici!

Când oprim a nu ştiu câta oară la fotografiat, forţaţi cumva de un mic 

blocaj rutier, Karina se uită în jos şi, tocmai când plec, îmi spune încet şi 

sumbru: “O să murim…”. Îi răspund că sunt doar 3,5 km şi ea râde. Mi-

e clar că glumeşte, se răsfaţă... La ce a urcat puştoaica asta la viaţa ei, 

serpentinele de sub noi sunt joacă de copii.
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Un grup de case clădite pe un ţanc de stâncă, printre cactuşi şi stânci 

golaşe, îmi dau impresia că sunt la Machu Pichu. Nu ştiu de ce m-am 

gândit tocmai la asta, probabil locaţia clădirilor mi-a sugerat. Şi faptul 

că le privesc direct în acoperiş, de sus, ţin minte că aşa era o poză în 

cartea mea de geografie din şcoală, ilustrând oraşul peruan. 

Jos, descoperim unde mergeau toate maşinile alea de le-am văzut până 

acum. O parcare mare, la intrarea în sat, un mic sens giratoriu care 

împarte direcţiile de mers, un restaurant cu terasă şi care are probabil 

şi cazare. Sunt de toate aici, e un punct de mare interes turistic. Tot ce 

lipseşte e satul, nu văd mai mult de 10 case în total şi le-am pus aici şi 

pe cele de mai devreme, de pe ţancul de piatră. Poate că sunt mai jos, 

pe versanţi. Sau poate sunt mascate, să nu le vedem…

Stăm la o cafea pe mica terasă, cum altfel? Din interior iese o turistă 

căruntă, nemţoaică pentru că latră ceva gutural către prietena ei. Di-

chisite amândouă, deşi echipate de munte. Hans îi simte pur şi simplu 

cochetăria, ca să zic aşa şi o invită să stea cu noi la masă. Ea reacţio-

nează imediat şi îi spune că nu mai sunt locuri. Hans o invită pe genun-

chii lui. Ea râde, distrată, fără să se supere deloc şi dă din mână, parcă 

zice “lasă, altădată, nu vezi ce de lume e în jur?” şi pleacă, aş zice feri-

cită. De-ale lui Hans… “The Way of a Seducer”, cartea lui, care are pe 

copertă o felină care rupe cu dinţii jungulara unei gazele. Uneori seduc-

ţia chiar asta şi este… 

Alimentăm bidoanele şi eu îmi aduc aminte – în sfârşit! - de autocolan-

tele cu CLAS. Desprind cu greu unul de pe hârtia lui, sunt mototolite în 
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buzunarul tricoului şi se face ad-hoc o mică şedinţă foto cu mine lipind 

sticker-ul pe o tablă. Întreb de ce nu mi-au adus aminte sus, în şa, de 

sticker. Nu ştie nimeni, au uitat. No, înseamnă că nu le-o fi fost nici lor 

aşa uşor pe urcarea aia din Santiago del Teide.

Ne mai fâţâim pe 

acolo, eu parcă nu 

am stare, când 

mă depărtez de 

clădire parcă îmi 

spune ceva faţada 

asta cu pietre de 

lavă încastrate în 

tencuială şi uite 

aşa, mai iese de o 

poză pentru expo-

ziţia mea de foto-

grafie “Windows 

& Balconies 2”. 

Le spun asta celorlalţi şi Hans îmi dă un motto pentru afiş: “Sitting in a 

balcony, every man becomes a philosopher”. Sună bine. Îi spun că totuşi, 

din punct de vedere al sensului, nu prea înţeleg. El zice că de fapt textul 

ăsta era cu o pisică, dar merge şi cu bărbatul. Hmm…

Îl provoc pe Alin. Îi spun că la Târsa e media 13,5% pe 3,5 km, aici, cu 

11%, va fi simplu. Se uită la mine, mă întreabă “Târsa? Aia e căţărare 

grea?”. Spune ceva cu jumătate de gură despre o urcare, Mora parcă se
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numeşte, dacă vreau o provocare adevărată mă duce acolo, e cea mai 

tare din insulă. Dar eu sunt prea excitat de ceea ce urmează azi, acum, 

ca să mai ascult până la capăt şi o lasă şi el aşa, neterminată. Toţi stau 

relaxaţi la masă, la cafea şi prăjiturele, numai eu mă tot plimb încoace-

încolo, parcă mă strânge muntele din jurul meu. Aş cam pleca.

Pe versantul de vis-à-vis se vede cum drumul urcă în şaua următoare. 

Înclinarea nu pare cine ştie ce, lungimea, să tot fie vreo 2 km, maxim,  

le spun să mergem, să vedem ce e dincolo. Toţi declină elegant invitaţia 

(Ce, bă, eşti nebun, nu-ţi ajunge ce urmează să urci aici?) şi atunci re-

nunţ şi eu. N-ar fi fost cine ştie ce. Mă chinuie iar acel “exploring” al 

meu de care nu pot să scap şi de fapt nici nu vreau să scap. Şaua vecină 

pare a fi la o aruncătură de băţ, cam aşa cum locuieşte soacră-mea 

acasă, faţă de blocul meu. Despre ea am auzit că o să se mute. Probabil 

că o nimeresc prea des. În fine…
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Pe coastele de lângă noi sunt făcute terase şi ceva este cultivat pe ele dar 

nu pot să îmi dau seama de aici, de unde sunt, ce creşte acolo. Da' pal-

mierii ăia ciufuliţi dau tot farmecul locului!

Ne pornim (greu) şi la deal. Mă plasez ultimul din start, să merg aşa 

cum îmi cade mie bine şi, după primii 4-500 de metri, realizez ce m-a 

putut păcăli coborârea! Şoseaua e în trepte, de la 8 la 20%, în curbe e 

extrem de abrupt iar în cele la dreapta, strânse, dacă am ghinion să 

vină vreo maşină, trebuie să mă ridic din şa şi să apăs zdravăn în pedale 

ca să trec. Căldura contribuie şi ea la impresia că nu voi putea ajunge 

până sus, în şa, în şa. Şi nu mă repet, da' chiar la asta mă gândeam, 

urcând. Că eu stau în şa şi merg ca să ajung… în şa. Mă fascinează jocu-

rile astea de cuvinte în limba română, de când am ascultat un interviu 

cu Şerban Foarţă, la Radio România Cultural. Mă scutur rapid de toate 

jocurile astea, eu când nu învârt în cap cifre, se pare că învârt cuvinte, 

şi îmi spun că la cât de cocoş m-am dat până acum, e musai să urc, ba 

– mai mult – nici să nu arăt prea terminat când ajung lângă ei. Am 

pus, aşa cum am promis, pe pinionul de 32 dar n-aş putea spune că 

“bobinez” pe el, asta ar presupune o cadenţă net mai ridicată decât am 

eu acum. În cârca mea simt că mai este cineva şi, la una dintre curbe, 

arunc o privire în urmă. Sunt doi tineri care vin tare, ridicaţi din şa. 

Mai merg un pic şi aştept să treacă de mine, dar nu apare nimeni aşa 

că la următoarea curbă iar mă uit. Ei, tot la 10 metri în spate şi tot 

ridicaţi din şa, ameninţători. Încep să îi bănuiesc că fac asta doar când 

mă uit eu la ei, între timp se opresc să respire, altfel nu-mi explic cum 

de nu m-au ajuns încă. Şi nici nu aveau să o facă.

Îmi propun ca, dacă tot urc încet, aşa, la vreo 8 km/oră, măcar să o fac 

fără pauză până sus. Dar, imediat după asta, în faţa mea se blochează 

câteva clipe două maşini, suficient ca să mă facă să cobor din şa. Pornesc 

foarte uşor, clipsez lejer pe 11% şi merg mai departe. Da, mi-am regăsit 

starea aia de calm care îmi permite să urc aşa kilometri întregi. Asta, 

bineînţeles, dacă nu apare vreo pantă cu adevărat nesimţită, care să îmi 

taie gazul. Întotdeauna am spus că până nu trece de 14%, hai, în zilele 

mele bune şi pe răcoare (nu ca acum) 15%, orice căţărare poate fi oricât 

de lungă. Aşa e şi acum, mi-am intrat într-un ritm convenabil şi merg 

înainte. “Primii doi kilometri sunt grei, al treilea oricum e ultimul”, îmi 

spun şi mă pufneşte râsul. Dintr-o maşină care vine de sus, o tanti mă 

aplaudă. Astea sunt micile amănunte care îmi dau putere. Aşa cum la 

maratoane bat cuba cu copiii de pe margine şi mă umplu de energie.

C
u
 b

ic
ic
le

ta
 p

r
in

 T
e
n
e
r
if
e

44



Se vede şaua, mai am cam 3-4 curbe şi gata, trag un pic mai tare, că e 

finalul şi… aşa îmi trebuie, nu mă învăţ minte, în locul ăla era doar par-

carea văzută de sus de tot şi în ultimii 150 de metri până acolo Garmi-

nul se pune pe 20% şi nu se mai clinteşte. N-aş da acum zig-zag-uri 

pentru nimic în lume, parcarea e full de oameni  şi câţiva se şi uită la 

mine cum mă chinui aşa că ridic capul, zâmbesc şi totul pare mai uşor. 

Metoda Chrissie Wellington chiar funcţionează! Dar în parcare opresc, 

cică la poză şi încerc să îmi înghit gâfâielile. 

Am ajuns sus. De fapt n-aveam nici o îndoială că voi face asta. Găsim un 

nene care ne face o poză, prea suntem frumoşi aşa, îmbrăcaţi la fel. 

Dinamo - Bikexpert Racing Team

Mai stăm, ne place, ne mai întreabă unul-altul dacă venim de jos, în 

plus de asta lângă noi e un “Sky” (Alin) şi asta dă valoare şi mai mare 

grupului. Le dau dreptate în sinea mea celor care au zis că Masca e 

mama căţărărilor din Tenerife. Şi totuşi, sunt naiv…
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Oricât nu ne-ar place, trebuie să şi coborâm… Bună asta, nu? Cătălin e 

în faţă, la curbe ne mai semnalează maşinile, un Peugeot roşu se dă la o 

parte într-un refugiu, în vârful unei curbe şi prin geamul deschis ne 

strigă un “Óla!” iar noi îi mulţumim. Mai mare dragul! Insist pe chestiile 

astea pentru că acasă nu am ocazia să le văd. 

Opresc la poze în Tamaimo. În stânga mea e casa unui iubitor de pictu-

ră, poate, sau chiar a unui pictor. Nu îmi dau seama dacă e o singură 

casă sau sunt mai multe case mici, lipite, la fiecare 7-8 metri e o uşă şi 

deasupra o fereastră iar între ele câte o pictură. Poate sunt un fel de 

mici apartamente etajate. Oricum, de afară arată ciudat şi frumos.

La intersecţia în “T”, mergem acum drept înainte. Aşa vom putea ajun-

ge şi pe drumul agăţat pe deal, la care visam eu azi-dimineaţă, la veni-

re. Urcarea nu e grea, doar nouă ne e greu acum, la final de zi. Priveliş-

tea de sus, când suntem undeva la nivelul zburătorilor cu parapanta, 

merită, însă, tot efortul!

C
u
 b

ic
ic
le

ta
 p

r
in

 T
e
n
e
r
if
e

46



Pe urmă drumul se vede în urma noastră ca o linie continuă, au renun-

ţat la creneluri, parapetul e continuu şi parcă mai înalt, poate pentru că 

şi hăul e mai adânc şi mai periculos. Dacă cineva cade de aici, se opreşte 

tocmai în intersecţia cu Los Gigantes. Apropo de asta, îl întreb pe Alin 

ce e acolo, ce giganţi şi – după cum îmi povesteşte – se pare că sunt 

stâncile alea enorme care se prăvălesc direct în ocean şi pe care le-am 

văzut cu Cătălin din avion. Avem vreme altădată de ele. 

Acum rulăm pe o pantă prietenoasă până spre autostradă, trecem pe 

deasupra ei şi ajungem în Chio. Ne întoarcem acasă pe TF-82, “pe sus”, 

cum ne vom obişnui să spunem.

În Chio iar opresc, cu riscul de a rămâne în urmă. O casă are întinsă 

artistic pe faţadă o plantă, am văzut ceva asemănător în Längenfeld, 

atâta doar că acolo, lipit de zid era un copăcel. Scară interioară şi ba-

lustrade geometrice la terasa lungă şi împărţită spre stradă într-un fel 

de ferestre fără geam, jos un mic magazin, sursa de trai a proprietarilor 

probabil, un garaj, după cum arată uşa şi locuinţa la etaj. Simplu, curat, 

funcţional şi fără mari pretenţii arhitecturale. Cam ăsta e stilul pe toată 

insula, în localităţile care nu sunt staţiuni turistice. E drept, nu multe 

case arată ca şi asta, marea majoritate sunt cam dărăpănate şi dau im-

presia de trai cam sărăcuţ. Se poate ca aşa să fie, de fapt. Seneca a zis 

că bogăţia nu e dată de ceea ce posezi ci de câte nevoi ai. Tenerife mi se 

pare o insulă în care, atât ca locuitor permanent cât şi ca turist, poţi fi 
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fericit şi poţi duce un trai mulţumitor dacă nu ai pretenţii prea mari. 

Ori noi, care am venit aici la biciclit şi ne sunt suficiente drumuri bune şi 

fructe multe, aş putea zice că începem să ne simţim tot mai fericiţi!

Vecinul a încercat şi el ceva asemănător, dar n-a ieşit chiar la fel de 

frumos. N-a avut, ce-i drept, nici atâta spaţiu la dispoziţie şi atunci a 

insistat pe vegetal, în detrimentul designului. Florile alea mari de pe 

copertină aveam să le mai văd într-una din zilele următoare.

În vreo 4 km de coborâre faină 

ajungem la Guía de Isola, un 

oraş mai mare, care va fi prac-

tic “buricul” turelor noastre 

viitoare din zona asta. De ori-

unde veneam, oriîncotro mer-

geam, nu se putea să nu trecem 

prin Guía cum, prescurtat, 

aveam să îi spunem. Centrul 

este umbrit de nişte copaci 

enormi şi stufoşi, nu ştiu ce soi 

sunt dar foarte atipici pentru tot ce e în restul insulei, pe coasta de sud 

cel puţin. Trecem pe sub ei şi apoi trebuie să urcăm o pantă destul de 

abruptă care ne apare în faţă neaşteptat. Pe mine mă prinde dezvelind 

din staniol un baton, cu lanţul pe foaia mare de rulaj, aşa că nu mai am 

timp de altceva; las batonul să atârne în gură şi mă ridic din şa, peda-

lând vârtos până sus. La final, n-a fost mult dar, sincer, nu aveam ne-

voie de chestia asta… Căţărarea de la Masca e toată în coapsele mele şi  
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cam doare… Da' trebuie că arăt tare haios aşa, doar pelicanii mai mă-

nâncă peştii în stilul ăsta. Dau la pedale şi îmi aduc cu buzele câte un 

centimetru de baton în gură aruncând scurt capul pe spate că de, foa-

mea… Să nu mai aştept până sus. Drumul mai trece câteva văi şi două 

tuneluri, unul în urcare celălalt în coborâre, dar după Tejina este exclusiv  

coborâre până la noi la hotel, cale de peste 8 km! Nu e cel mai grozav 

asfalt de pe insulă, dar nu poţi fi cu toate. În zilele următoare ăsta avea 

să fie “chicken-line”-ul pentru întoarcerile acasă, adică ruta uşoară. 

Cine mai avea energie, mergea “pe jos”, adică pe TF-47, care e net mai 

dificil şi parcă o idee mai lung aşa, cum urmăreşte conturul plajelor.

În faţa blocului văd că am 1986 m cumulaţi de urcare. Mai dau, împre-

ună cu Karina, o tură pe faleza lată cât un bulevard unde mă joc mer-

gând unduit după culoarea dalelor de pe jos, fericit că am mai reuşit o 

zi mare de ciclism, alături de prieteni buni. Sunt, de fapt, în recunoaş-

tere, de mâine îmi încep programul matinal aici, la malul oceanului. 

Opresc Garminul la 2007 m. Azi avem puţin peste 70 km. De acum e 

clar, nu voi reuşi media de 100 km/zi, pe relieful ăsta ar fi mult prea 

dificil. Îmi propun însă o medie de 1500 m urcare/zi, care este realiza-

bilă. Mai ales că după primele două ieşiri deja am 1400 de metri în 

rezervă… Depăşire de plan, cinci recolte pe an, ca-n Azerbaijan…

Frigiderul începe să arate exact cum 

mi-am dorit încă de când am plecat 

de acasă: bere, fructe, suc de fructe, 

apă, brânzeturi. Frutteria de ieri, din 

Adeje şi Dino Market-ul de lângă noi 

şi-au adus din plin contribuţia. Mai 

avem şi un magazin deschis non-stop, 

ceva mai departe, la vreo 2-300 de 

metri, dar n-am avut ocazia să apelăm 

la el. Cum spuneam, avem tot ce ne 

trebuie aici, în sat. Ei, acuma să nu 

credeţi că am mâncat eu numai fructe, 

peşte şi brânze. Cum să renunţi la un 

Amstel la draft cu 1,5 euro, rece şi la 

hamburgeri zemoşi de vită, cu brânză şi 

o chiflă perfectă, la 3 euro? Da' de fapt 

astea erau gustarea de după tură, nu se 

pun ca masă a zilei. Urmarea în episo-

dul (capitolul) viitor.
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Maria azi a luat cheia de la noi şi s-a dus 

la plajă. Acum ne aşteaptă cu pastele 

aproape gata, mai trebuie doar să călească 

ardeiul şi... gata-arrabiata!

După ce descarc tura pe Strava îmi bucur 

prietenii de acasă cu o imagine intitulată 

“Go, man-go!”. Din păcate avea să fie 

primul şi ultimul mango mâncat aici. Alin 

mi-a zis încă de la telefon, când l-am su-

nat de la Bucu-

reşti, că le-a cam 

trecut sezonul. Un 

motiv ca la anul să 

vin mai devreme. 

Încă înainte de 

Crăciun, poate.

După pastele alea 

zac o vreme pe 

terasă, până soa-

rele apune, nu înainte de a acoperi priveliştea cu nişte filtre în culori 

numai de el ştiute. 
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Ieşim seara la explorat prin împrejurimi, dacă tot ne-am decis să nu 

mai plecăm în oraş. În primă fază este dificil să găsim o terasă unde să 

aibă paella pentru Cătălin, calamari pentru Karina şi peşte pentru mine. 

Le-am trecut pe toate în revistă. Doar la o bodegă de lângă magazinul 

Dino Market le au pe toate. Nu mă tem să-i zic bodegă, aşa şi arată. Un 

nene, muci de beat, dansează printre mese, până îl zburătăcesc de acolo 

chelnerii. În paranteză fie spus, a doua zi descoperim că suntem vecini 

de palier cu el în blocul ruşilor. Mesele, ca de fapt tot localul, n-aş zice 

că strălucesc de curăţenie, lângă noi sunt doi dubioşi care ling bere şi fu-

mează ca şerpii… Înăuntru, păcănele… Da', ce să facem? Doar nu era să 

mâncăm separat la trei terase. Surpriza faină a fost că am avut un 

chelner foarte de treabă şi mâncarea a fost frumoasă, gustoasă şi devre-

me pe masă. 

Unde o fi băgat Cătălin toată 

asta în el, după pastele arra-

biata? Mister. Peştele meu a 

fost şi el mare, dar eu sunt 

deja un mâncău recunoscut.

Planurile pentru mîine. Eu, 

Adeje cu Karina şi adunat 

metri de urcare pe străzi 

înguste şi înclinate. Sună cam 

ca exerciţiile lui Jughi din 

Turcia. Plus o cafeluţă drept premiu. Băieţii s-au decis să atace vulcanul. 

Eu o mai aştept pe Karina. Are de făcut două zile cu cinci ore în şa, 

sâmbătă şi duminică, atunci ne putem gândi la El Teide. 

P.S. Cum poţi să uiţi de 

tine pe plajă, la soare, 

după o zi suficient de 

dificilă!

Sper să nu se supere 

Karina că am dezvăluit 

(mă rog, dezvelit) ima-

ginea asta... Cam aşa 

arătau şi ouăle de Paşte 

ale bunicii mele, când le 

vopsea cu foi de ceapă şi 

frunze de pătrunjel :)
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Never stop exploring!Never stop exploring!Never stop exploring!
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Gata, m-am obişnuit cu noile locuri, aşa că e cazul să intru la program. 

Mă trezesc la 7.30, fără ceas sau telefon. E linişte şi întuneric. Atâta în-

tuneric cât poate fi atunci când ai jaluzele albe şi peste drum e un hotel 

de 5 stele luminat non-stop „a giorno”. Merg tiptil până la frigider (no, 

ce vreţi, dependenţii de tutun îşi aprind o ţigară până nu deschid ochii, 

Cătălin intră pe FB de cum se ridică la verticală, eu...) şi foşnesc câteva 

ambalaje, ca să nu leşin de foame. E mult de aseară de la ora 9 când 

am terminat cina. O vreme foşnim în paralel, eu ambalaje, Cătălin aş-

ternuturi. El se linişteşte mai repede. Înghit câţiva biscuiţi, un fruct kaki, 

o feliuţă de caşcaval, iar banana o iau cu mine în lift. Merg pe plajă, la 

stretching-ul şi gimnastica mea de dimineaţă.

Fac dreapta la ieşirea din curte, la Dino Market e doar bucătarul care 

coace pâinea, îl văd prin gemuleţul lui, cobor spre faleză şi mă sperii un 

pic când din faţă şi din semi-întuneric îmi apare un fel de „caveman”, 

un tip la vreo 130 kg în viu, pus la şort cu floricele, cu tricoul fleaşcă de 

transpiraţie şi o barbă şi păr de Robinson Crusoe chiar înainte de a se 

întoarce pe continent. Ochelarii nu au nimic de face cu restul înfăţişării, 

rame negre de baga, groase. Mă uit lung la el, nu mă pot abţine şi el îmi 

zâmbeşte. Nice. Merg pe faleză şi pe la nas pur şi simplu îmi „fulgeră” un 

papagal colorat care se retrage în palmierii de pe margine. Se face dimi-

neaţă, e un ciripit continuu care vine dintre frunze. Caut un loc să trec 

parapetul şi când îl găsesc pare perfect, se continuă cu un plat de vreo 

10-12 mp, pe piatră, până deasupra apei. Mă întind îndelung, miroase 

înnebunitor a mare şi îmi place de mor, se aud valurile când închid ochii 

şi atunci rămân aşa, cu ei închişi, în timp ce încerc să nu mă gândesc la 

muşchii care dor. Acasă, când fac asta dimineaţa, număr secundele pe 

ceasul din sufragerie, care are sonorul nu prea discret. Aici e mult mai 

plăcut, mai natural, poziţia de stretching se schimbă la intervale regula-

te, între două valuri care se sparg la ţărm. Nu ştiu în ce măsură reuşesc 

să descriu atmosfera creată, dar pot spune că aş fi în stare să fac asta zi 

de zi, aici, la malul oceanului, până dispar din lumea reală. Şi în timp ce 

trag de mine mă gândesc cum acasă, rulând wall-ul de la FB, sfârşesc 

uneori aproape depresiv. Aş vrea să fiu peste tot pe unde umblă oamenii 

ăia şi îi invidiez sincer pe toţi. Dar niciodată nu m-am gândit la cât de 

mult umblu şi eu. Acum „gust” clipa. Clipa mea. În fond asta e fericirea, 

momentul acela în care simţi că totul se potriveşte şi e pozitiv. Nu te mai 

gândeşti la chestiile urâte care ţi-au împânzit viaţa în ultimii doi ani şi 
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ai curajul singurătăţii. Cum ce să faci singur cu propriile gânduri? Pe cei 

mai mulţi îi sperie asta şi nu ştiu de ce. Probabil pentru că nu au nimic 

de gândit... Toţi încearcă – şi tehnologia îi ajută mai mult chiar decât 

trebuie – să fie non-stop în legătură cu grupuri cât mai mari, unde se 

„ciripesc” banalităţi, prefabricate de gândire şi exprimare şi asta le su-

primă posibilitatea oricărei reflecţii interioare. Mie vuietul ăsta de valuri 

îmi este suficient. Îmi curăţă mintea şi încep să cred că mi-aş putea fi şi 

eu, mie, suficient. Cred că azi mi-am întins un pic şi creierul, nu doar 

muşchii...

Când sunt gata pornesc spre hotel ocolind pe faleză, pe cealaltă parte 

faţă de cum veneam ieri cu Karina. Din faţă vine o alergătoare care la 

vreo 10 metri de mine se opreşte şi trece pe modul „plimbare”, ne stu-

diem reciproc din priviri şi, când suntem alături, spunem într-un glas 

„Good morning!”. Haioasă potriveală! Trecem, trec şi câteva secunde şi 

ne depărtăm câţiva metri, nu mă pot abţine şi întorc capul doar ca să o 

văd că face acelaşi lucru, exact în acelaşi moment. Incredibil! Poate că 

Hans s-ar fi întors şi ar fi intrat în vorbă cu ea, dar din păcate eu nu 

sunt Hans şi merg mai departe. N-am mai întors capul. 

Realitatea de pe trotuar e crudă şi nu ştiu cum de numai acum o re-

marc: e plin de urme de la „producţiile” canine, scurse pe asfaltul încli-

nat. Ce-i drept, puţini turişti (şi localnici, chiar) sunt fără cel puţin un 

căţel în lesă. Spun „cel puţin” pentru că o doamnă din blocul nostru are 

trei. Cei care au magazinele spală cu furtunul tot la două zile. Degeaba. 

Nu e nici Tenerife chiar raiul, nu există loc perfect. 

Încă nu a deschis la Dino Market, nu ştiu cât e ceasul petru că n-am 

luat telefonul, am la mine doar doi euro, pentru pâine. Aştept un pic şi 

exact în clipa în care se stinge iluminatul public, se deschide uşa maga-

zinului. Asta e de reţinut. Data viitoare nu mai plec de pe faleză până nu 

se sting luminile de pe stâlpi. Iau două baghete crocante, albe (cum doar 

în concediu mănânc) şi calde, apoi merg sus. Dau deşteptarea şi pun de 

cafea. Îmi place ordinea asta. Sunt incorigibil. Copiii, ascultători, nu îmi 

strică plăcerea. Facem micul dejun, ouă, avocado, brânză şi un pic de 

Nutella pe pâine proaspătă unsă cu unt de arahide. După aia ies pe te-

rasă şi savurez cafeaua. Nu e nici ora nouă şi un părinte întârziat alear-

gă spre staţia de autobuz trăgând după el o fetiţă cu un ditamai ghioz-

danul în spate. Imaginile astea îmi dau iluzia că de fapt eu aici locuiesc, 

nu sunt în vacanţă. Nu doar că s-a luminat de mult, dar soarele deja 

arde. Aici ziua are cam 11 ore, de pe la 8 dimineaţa până pe la 7 seara.
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Am promis că iau harta la studiu. Când mă uit...  de la noi până la 

Adeje, unde vreau să merg, sunt mai puţin de 2 cm :) Mi se pare că 

dacă aş face azi asta, mi-aş fura căciula. Am venit la biciclit, sau ce? 

Karina nu are decât să meargă la cafea, eu caut altceva. Lateral de la 

drumul nostru „de sus”, imediat cum am pleca din sensul giratoriu 

„lung” (a se observa că deja avem porecle la trasee) spre Los Menores, 

spre dreapta urcă două drumuri: TF-585 spre Taucho şi TF-583 spre 

Tijoco Alto. Dacă au trei cifre şi sunt galbene sigur sunt asfaltate, la fel 

de sigur cum dacă e marţi, e Belgia. Pentru cine a văzut filmul. Şi apro-

po de Belgia, îl chem pe Cătă, îi arăt drumurile, serpentinele nenumă-

rate îl conving imediat să lase vulcanul pentru week-end şi mai rămâne 

doar să îl deturnăm şi pe „ţiganul belgian”, aşa cum se autointitulează 

Hans. Îl sunăm, e de acord şi uite cum se face că plec cu gaşca şi astăzi! 

Lângă cele două drumuri mai sunt încă două, unul pleacă de la Lidl 

direct în sus şi altul e cel mai departe, urcă din Tijoco Bajo (Tijoco de 

Jos) în Tijoco Alto (Tijoco de Sus), dar cu astea e altă zi, altă poveste. Să 

spun acum doar că pe hartă sunt albe, ceea ce, în timp, va deveni un 

semn „rău”, dacă e să ne gândim la dificultate.

Ne propunem să o conducem pe Karina până la Lidl. Copiii merg... 

foaaarte încet şi eu nu pot sta pe pinionul de 32 pe 6-7%, mi-e ruşine 

de oamenii de pe trotuare, aşa că ajung sus la drumul mare cu mult 

înaintea lor. Mai ud, e drept, dar mai împăcat. Deja e simplu, ştiu: din 

cei 4 km, în primul mă doare fundul de mor, apoi îmi trece, în urmă-

torul mă dor picioarele, trece şi asta, mi se taie gazul, încetinesc o vre-

me, e bucata cu 9% pantă, până la urmă trece şi asta şi pe urmă am 

ajuns sus. Acolo ar trebui să facem la stânga şi să urcăm, povestind şi 

încet, tot la încălzire, următorii 2 km până în Los Menores. Am decis că 

vom urca pe TF-585, spre Taucho şi, dacă este ceva asfaltat între satul 

ăsta şi Tijoco Alto, ne întoarcem la vale pe TF-583. Pe hartă există un 

drumeag tot alb şi subţirel, e fără număr, fără număr, dar decidem că 

vom vedea noi la faţa locului ce şi cum. În cel mai rău caz coborâm pe 

acelaşi drum şi urcăm apoi şi pe dincolo. Eu trag speranţe că vom găsi 

ceva de genul „potecuţelor” asfaltate de pe valea Merano. Îi spun asta şi 

lui Cătălin. E de acord că ar fi fain. Şi acolo tot eu le-am descoperit, 

recunosc, cu un sprijin major venit de la Mircea, ghidul nostru de Il Giro. 

În primă fază însă mergem totuşi şi până în Adeje, cu Karina. Nu putem 

rata cafeluţa la locul nostru obişnuit. Inspirată mişcare, azi descoperim o 

prăjiturică plină de nucă, ceva cu adevărat deosebit.
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Băieţii merg la biserica aia 

ciudată să facă nişte poze 

pentru FB, promo pentru 

echipa de Absa Cape Epic şi 

eu rămân singur la masă. 

Karina s-a retras pe un 

parapet din apropiere şi 

vorbeşte la telefon, iar lângă 

mine se pune un domn în 

vârstă, englez după accent, 

chiar scoţian aş zice, după 

cât mă pricep eu. Foarte 

sociabil, intră rapid în vorbă. Mă întreabă dacă suntem profesionişti. Eu 

râd. Îi spun că n-am fizic de asta. El e de acord (măgarul naibii!), dar 

zice că avem biciclete de profesionişti (asta mai atenuează din jignire, 

măgăruşul nabii!). "Sunt din fibră de carbon?" Eu sau bicicleta? No, omu' 

cât de cât ştie ce vorbeşte. Îi spun că suntem echipă, dar de amatori. 

Probabil că a văzut echipamentul de Bikexpert pe toţi patru. Adaug că 

doar fiică-mea este profesionistă şi încerc să îi explic cum e cu categoria 

elite. Aaa, zice, e fiica ta? Am crezut că e soţia. Când i-am povestit 

Karinei, după vreo 2 km, a vrut să se întoarcă să-l bată. Simpatic foc, 

moşu'! Când i-au venit însoţitoarele, una la vreo 80 de ani şi alta la 

vreo 120, am vrut să-l întreb dacă e la mare cu mama şi bunica, dar 

m-am abţinut. 

Azi n-am luat camera de filmat. De ce? Mister... Mai sus aveam să îmi 

trag o palmă la un moment dat şi apoi am întors şi celălalt obraz, pen-

tru că meritam. 

Adineauri am rămas, mi se pare, la momentul în care facem dreapta 

spre Taucho, din drumul mare, TF-82. Începe bine: 14% printre primele 

case, drept pentru care ne ridicăm din şa toţi trei şi pedalăm încântaţi. 

Va fi distracţie azi... Pe margine, în poarta unei case, trei băbuţe la soa-

re. Hans le invită să vină cu noi. Ele se hlizesc, fericite că cineva le bagă 

în seamă şi pe ele. Declină invitaţia, cred, eu nu înţeleg ce spun dar pro-

babil că asta e, pentru că nu sar să-şi ia bicicletele. Bineînţeles că băieţii 

îmi dau distanţă şi ne înţelegem că ne vedem în sat, sus. Rămân solo şi 

încep urcarea pe ceea ce avea să fie un fel de mic Passo Giau, vreo 4-5 

km cu aproape (calculez eu rapid) 10% pantă medie. Sunt ciudate ser-

pentinele astea, altfel decât le ştiu de acasă sau de aiurea. În loc ca în 

vârful curbei în ac de păr să fie zona mai plată, unde să îmi trag răsu-
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flarea, acolo e cel mai amarnic. Între ele, una dintre „linii” e mai uşoa-

ră, următoarea mai grea, cam cum e de la Rânca în sus, spre Urdele. 

Dacă ai curbă la dreapta şi vine maşina, iei în piept un 20-22% de nu 

te vezi! Şi maşina, nu ştiu cum am eu noroc, dar de obicei vine. Parcă 

am mai văzut filmul ăsta, ieri, la Masca. Cu alte cuvinte, locul ales 

pentru cantonament e perfect. Serpentinele se succed şi dau impresia că 

nu se vor termina niciodată, liniile dintre ele sunt din ce în ce mai 

scurte şi – din când în când – trec pe lângă câte o casă tip ranch, cu 

ziduri înalte, palmieri la poartă şi câini care latră la ciclişti, că ăştia, 

câinii, sunt la fel peste tot. Exerciţiu de răbdare, mai ales că nici nu ştiu 

cât o ţine drumul aşa. 

După vreo 6 km, îi găsesc pe băieţi opriţi pe dreapta. Nu cred că stau să 

se odihnească, mai mult ca sigur mă aşteaptă. „Mai mergem?”. „Sigur!” 

– zic, din mers, şi trec de ei. Mi se alătură şi o vreme urcăm împreună, 

mai în forţă. Uite că pot, aveam doar nevoie de cineva care să mă scu-

ture. Ne aducem aminte, eu şi Cătălin, de Costi şi de „savarina” lui din 

curbe de genul ăsta. Atunci când iei curba pe exterior, ca să îţi fie mai 

uşor, coach aşa spune: că luăm savarina. Hans nu înţelege, ştie ceva ro-

mâneşte dar nu destul pentru fineţuri din astea, aşa că cere explicaţii. 

Încercăm ceva, nu pricepe, nu ştie ce e aia savarină, n-a mâncat nicio-

dată şi, din vorbă în vorbă, ajungem la alte sensuri pe care le are denu-

mirea asta, sensuri mai sexuale, ca să fiu decent. Se luminează doar 

atunci când facem legătura cu „pussy”, încă o dată, să mă ierte doam-

nele. Acum suntem pe domeniul lui. Ne spune „Oh, I like this cake!” şi 

ştim că acum a înţeles. După asta chiar mă gândesc dacă nu cumva 

Costi chiar la asta se gândea când a botezat ieşirea pe exterior, numai 

că eu, cu gândul tot la mâncare... 
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Chiar la intrarea în Taucho, un indicator spre stânga ne arată că pe 

acolo s-ar putea să fie trecerea spre Tijoco Alto, la care speram. 

Ne băgăm, trecem nişte gâturi scurte şi indecent de abrupte, e practic o 

alee dar e, într-un fel, asfaltată. Ajungem într-o şa şi de acolo ni se 

arată o groapă, practic un canion destul de adânc în care ne dăm dru-

mul chiuind, la propriu. N-aş vrea să urc pe aici, înapoi! Undeva, jos 

(cred că am coborât vreo 100 de metri altitudine) facem o curbă largă 

la stânga şi trecem pe celălalt versant. Din faţă vine un tip călare pe un 

cal, cu o pălărie mare pe cap, ne salutăm, e ireal locul prin care mer-

gem acum! Şi camera mea de filmat e în cameră... Ăsta este momentul 

palmei. Sunt ultimul, nu mă vede nimeni. Urcăm dincolo de vale, e greu 

dar sunt în starea aia de beatitudine în care am impresia că pot să urc 

oriunde, oricât. Nu e chiar aşa, dar aşa am impresia. Este starea mea de 

„exploring”. Asfaltul e rău dar nu-mi pasă. În vale se vede o uşă în stân-

că (?), o fi de la vreo pivniţă, de la vreo cazemată rămasă cine ştie de 

când. Acum sunt în faţă, cu Hans, iar Cătălin filmează cu telefonul. Să 

avem măcar câteva imagini...

Am ieşit în TF-583, pe care trebuie să revenim spre plajă. Nu cred că 

avem mai mult de 20 km de la hotel şi am trecut de 900 de metri 

urcaţi azi. Prea puţin. Aşa că hotărâm că mergem până în Tijoco Alto, 

poate găsim ceva deschis, să bem o Cola. Şoseaua redevine perfectă şi 

mai trecem câteva văi, n-avea cum să fie plat. Sub o casă, pe un perete 
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alături de drum, s-a întins o plantă agăţătoare ca şi cea de ieri, din 

Chio, de pe casă, cu flori mari şi portocalii care seamănă cu cele de 

dovleac. Par făcute din hârtie creponată şi primesc o poză faină chiar 

când trec pe lângă ele.

Nu e mai nimic în satul ăsta, nici măcar oameni. Da' noi urcăm, decişi 

să găsim sfârşitul asfaltului şi trecem peste un grătar în care Hans 

aproape că îşi prinde roata, apoi urcăm pe o pantă care ne seacă de 

puteri şi iar primim bonus un mic plat de revenire şi apoi iar o pantă... 

Din nou se pune problema să ne întoarcem şi tot eu sunt cel care trage 

de ei. Mă gândesc că azi, de dimineaţă, când urcam şi mă gândeam (tot 

de la cap se trag toate) că sunt după două zile cu 4400 de metri de 

urcare cumulaţi, dacă cineva mi-ar fi zis pe unde voi ajunge, nu l-aş fi 

crezut în ruptul capului.

Ieşim din sat şi încă mai e asfalt. Undeva, spre creastă, se vede o stâncă 

despărţită de o despicătură, pare să fie o trecere şi eu trag speranţa că 

vom putea ajunge până acolo, par a fi nişte chei înguste. Până una alta, 

însă, de pe un drum lateral, din curtea unei case, ies doi rottweileri şi 

vin spre noi. Oprim, bineînţeles, iar câinii se opresc şi ei la capătul dru-

mului lor. Până acolo e tarlaua de păzit şi se mulţumesc să latre fioros. 

„Mai mergem?”. Leit-motivul zilei. De data asta, chiar nu ştiu ce să zic... 

Norocul este că iese stăpânul şi bestiile pleacă spre curte, cu regret, sunt 

convins de asta. Ocolim casa prin stânga curţii şi continuăm urcarea. De 

după un gard de sârmă, la o curbă, latră brusc un câine. Mi-a stat 

inima! Drumul seamănă cu ultima bucată de la Săcărâmb, spre releu, pe  
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jos e nisip, ceva pietre, patinăm acolo unde înclinarea ne obligă să ne 

ridicăm din şa dar suntem în transă şi n-avem cum să ne oprim. 

Vagabondăm printr-un fel de grădină botanică, mie aşa mi se pare.

Au dispărut palmierii ciufuliţi, în schimb acum se combină cactuşii cu 

pinii şi e tare ciudat. Mie cam încep să mi se înmoaie picioarele, dar sunt 

salvat de o barieră care marchează trecerea la macadam. Gata, nu mai 

ajungem la chei. Dar a fost suficient de bine şi atât! Facem o pauză de 

hidratare cu ultimele guri de apă din bidoane, mâncăm un baton şi mai 

facem nişte chestii. Prin tufe. Îl întreb pe Hans cum se spune la pensetă 

în engleză. Încerc să îi explic la ce sculă mă refer, se gândeşte, nu prea 

ştie dar mă întreabă şi el, ce-mi veni cu penseta asta? Îi spun că am 

vrut să-l sfătuiesc, când mai are urcări grele şi lungi la finalul cărora 

merge în tufe, să ia o pensetă cu el. „Why?”. Nu pricepe. Cătălin ştie 

poanta şi deja râde. „So you can find it easier”, îl lămuresc şi pe Hans. 

Oricum, azi mi-am mai câştigat un fan al turelor pe care se pare că 

doar eu le pot dibui. Hans îi spune lui Cătălin că de acum, când spun eu 

să mergem undeva, vine fără să ezite. „I follow him everywhere!”. Eu 

mărturisesc că de multe ori nu-mi vine nici mie să merg unde spun eu...
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Suntem la 1250 m altitudine. Sau cam pe-acolo. Garmin-urile noastre 

se contrazic un pic dar în limita a câtorva zeci de metri. Coborâm 

atenţi, mai ales ei au o grijă exagerată să nu cumva să cadă, sunt păţiţi 

de anul trecut, din Turcia, când au ratat concursul din Africa de Sud în 

urma unui accident. Pentru rottweileri nu mai reprezentăm o ţintă şi ne 

dăm drumul la vale pe celălalt drum, TF-583. Wow! Ce coborâre! Eu 

cred că sunt cel mai inconştient şi zbor în faţă, mă încurcă puţin o 

maşină dar nu pentru multă vreme, o depăşesc şi cobor în viteză mare. 

Nu prea e genul meu, dar adrenalina turei de azi încă nu s-a scurs. De 

jos urcă ceaţa, ne vom intersecta la un moment dat cu ea dar nu pare 

prea deasă. N-a fost lava cea care să ne urmărească, aşa cum glumeam 

acasă, înainte de a veni, dar în locul ei stă ceaţa asta omniprezentă care 

e tot după noi, oriunde ne-am duce.

Jos de tot, Cătălin ne filmează coborând într-o curbă şi noi ne înclinăm 

cât putem de spectaculos, pentru viitorii spectatori. Ieşim în drumul 

mare şi Hans face, inexplicabil, în faţa mea brusc la dreapta şi urcă o 

chestie scurtă şi aspră care mă prinde iar pe foaie mare şi abia ajung 

sus. Ce naiba o fi în capul lui, nu i-a ajuns? Pe urmă mă lămuresc că pe 

acolo trebuie mers, am trecut pe sub şoseaua pe care vrem să ajungem şi 

acum urcăm pe ea, altfel nu aveam cum, e ca la intrarea pe autostradă. 

Cădem de acord că este suficient pentru astăzi. Avem doar 30 km dar 

am urcat aproape 1200 m. E ca una din zilele alea de „repaus” de la 

Peak Break-ul meu din vara asta, scurt şi cu multă căţărare. Am o me-

die bună, după standardele mele personale, cam 17 km/oră, crescută, 

asta e clar, mai ales de coborârea asta de 5 km din care venim. Se pare 
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că pe zi ce trece facem tot mai puţini kilometri dar proporţia ascensiu-

ne/rulaj e tot mai mare. Am eu un tricou, cumpărat de la Marmotte: 

„Yes, we climb!”. Îl voi lua după-amiază pe mine.

Coborâm ceva mai greu spre hotel, e un vânt lateral puternic şi multe 

maşini, prin Armeñime e chiar periculos dar ne descurcăm. Când trec 

autocarele pe lângă noi se formează aşa nişte curenţi de abia mai reuşesc 

să ţin bicicleta pe drum dar după ce trecem şi de al doilea sens giratoriu 

şoseaua e dreaptă, e mai simplu. Am început să ştiu locurile: am un 

bumper, îl sar, apoi e doar un loc unde a fost bumper, trec printre şu-

ruburi, apoi unul cu loc de trecere pentru ciclişti, apoi iar şuruburi şi la 

final iar salt. Nu-mi ies mie prea bine săriturile astea, că nu sunt venit 

din MTB, dar cât de cât reuşesc să feresc roţile de şocuri mari. Apoi 

canalele, trebuie să le iau prin stânga, că prin dreapta mă prea apropii 

de bordură, apoi sensul giratoriu mic, în care maşinile nu dau de obicei 

prioritate şi gata, foaie mică şi pedalat de recover până la hotel. 

Karina ne aşteaptă cu piept de pui, orez şi avocado, draga de ea! O tură 

neaşteptată şi un prânz surpriză. Sar peste duş, mănânc, trag rapid 

slipul pe mine şi fug la plajă. Pe dealul de unde venim a coborât o negu-

ră deasă, o fi frig acolo... Mă culcuşesc pe prosop sub un palmier şi sorb 

din berea San Miguel rece, luată din mers de la supermarket. Din ferici-

re negura aia s-a blocat pe deal şi păstrează distanţa, timidă. Când simt 

că mi-am odihnit bine "grisinele", iar muşchii mei nu se mai simt ca 

şniţelele bătute, decid că şi hidratarea a fost destul de reuşită, aşa că voi 

rămâne azi doar la berea asta. Urc spre faleză, aleea face două-trei 

curbe destul de strânse şi eu mă surprind luându-le pe exterior, chit că 

sunt pe picioare... Vezi, Hans, "savarina"? Odată ce îţi intră în sânge, 

greu mai scapi de obsesia ei. Vorbesc de expresie, nu...

După duş plec pe malul oceanului, la înregistrat impresiile zilei pe repor-

tofon şi apoi la lectură, cocoţat pe parapetul de lângă ocean. E cam 

răcoroasă briza şi iau o bluză pe mine, dar miroase frumos, a mare şi 

asta compensează. Stau până apune soarele. Intră într-un nor, din 

păcate, nu direct în ocean. Mâine poate va fi mai spectaculos. 

Prin spatele meu trece o familie de nemţi, destul de tineri. Au două fete, 

la vreo 5 şi respectiv 8 ani. Cea mică pare genul care ar fi trebuit să se 

nască băiat. Nu mă întrebaţi de ce mi se pare asta, poate după privirea 

care caută ceva de stricat, de rupt, de smuls, sigur ştiţi atitudinea aia... 

E plictisită şi, ca să mai învioreze atmosfera, o pişcă pe cea mare de 

braţ, pe urmă fuge la mama. Soră-sa se pune pe plâns şi încearcă să 
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găsească alinare la tata care – din păcate pentru ea – îi întoarce non-

şalant spatele. Probabil e la al o miilea incident de genul ăsta şi s-a să-

turat. Din cărucior (da, este şi un cărucior!) prâslea începe şi el să urle, 

cine ştie de ce... Concediu, vacanţă... Bine îi zicea Celentano lui Firicel, în 

"Las Fierbinţi": de ce dracu faci tu atâţia copii? 

Seara încercăm să închegăm programul pentru zilele următoare. Ştim 

bine că nu ne vom ţine de el, uite, de exemplu ce gândeam aseară şi ce a 

ieşit într-un final, dar îl închegăm, totuşi. Ne uităm pe hartă. Oare să 

încercăm să mergem pe drumul ăsta ce înconjoară Montaña de Tejina, 

ceva mai departe decât tura de azi dar tot pe acelaşi deal? O să ziceţi că 

ăsta e masochism, dar chiar ne-a plăcut pe unde am fost azi. „Privim” 

mai îndeaproape, cu ajutorul unchiului Google şi vedem că nu e asfalt. 

Păcat... Eu mă gândesc că aş putea să o iau pe Karina şi să facem tura 

de azi împreună, dar în sens invers. Vreau să iau camera, să filmez în 

canionul ăla. Poate am noroc şi mai trece tipul călare pe cal. Urcarea nici 

nu pare aşa de grea ca şi cea pe care am fost noi azi, are numai 5 km. 

Îmi fulgeră un gând prin cap, că urcăm în 5 km cât am urcat azi în 7, 

dar îl alung. Poate că pornim, de fapt, de la o altitudine mai mare şi de 

aia e mai scurt. Băieţii vor merge pe Costa Adeje, să se plimbe mai 

aproape de plajă, poate ajung şi în Los Cristianos, văd ei. Văd bikini, la 

cât e de cald. Pe urmă vine week-end-ul şi atunci e deja stabilit: atacăm 

El Teide. Vine şi vremea lui. Luni mi se spune că e pauză obligatorie. 

Protestez şi sunt ameninţat cu încuierea bicicletei pe balcon. 

Seara, încurajaţi de preţurile rezo-

nabile, încercăm o caracatiţă la gră-

tar la aceeaşi bodegă. E cam deza-

măgitoare. Parcă şi caracatiţa arată 

altfel decât cea a lui Mache, din 

Thassos. O fi soi de ocean, nu e ca în 

Mediterana. Un pic greţoasă dar 

compensează cartofiorii ăia. Spăl cu 

bere şi totul e ok. Cum? Am spus că 

rămân azi doar cu berea de pe pla-

jă? Glumeam... Bodega a dat-o azi în 

bară cu meniul, de mâine seară va 

trebui să pornim iar în explorare 

pentru cină...
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Aseară, când deja hotărâsem care unde mergem azi (a rămas ca ieri, 

neschimbat programul, culmea!) vorbeam cu Cătălin, uitându-ne la TV 

la un film plictisitor, despre cum ar putea fi căţărarea pe care o am în 

plan cu Karina. Vrem să urcăm împreună pe unde am coborât ieri cu 

băieţii, practic să facem aceeaşi tură, dar în sens invers. Mă „roade” că 

ieri n-am avut camera de filmat în canionul ăla... Îi spun, aşadar, lui 

Cătălin că ieri, pe coborâre, nu mi s-a părut chiar foarte grea, oricum, 

sub ce am urcat împreună cu ei. Şi pare destul de constantă, de aia am 

şi sfătuit-o pe Karina să vină cu mine. Are de făcut azi nişte intervale şi 

drumul ăsta mi se pare potrivit. Îmi mai trece o dată prin cap ideea că 

pare mai scurt ca lungime şi are aceeaşi diferenţă de nivel, dar tot nu 

insist asupra aspectului, probabil nu mi se pare important.

Dimineaţă obişnuită, foşnit pacheţele frigider, banana în lift, Caveman 

pe drumul spre faleză şi zâmbetul lui de sub ochelarii de profesor, stret-

ching lângă valuri. Tipa cu salutul nu mai apare, din păcate. Pâine 

proaspătă de la Dino Market şi gata, plecăm. Ne întâlnim cu Hans şi 

Maria la aceeaşi cafenea, pentru că am ochit ieri nişte tarte care păreau 

mari excitante de papile gustative. Parcă stăm mai mult azi la terasă... 

O fi oboseala, or fi turele scurte pe care le avem de făcut şi de aceea nu 

e grabă, cert este că ne prinde ora 11 şi ceva la masă. Destul de cald şi 

azi. Ieri pot spune că – pe serpentinele alea, la urcare – am avut noroc 

cu carul, am pedalat sub nişte nori care ne-au mai scutit de caniculă. 

Azi cerul e lacrimă şi singura speranţă e în vremea schimbătoare. Poate 

i se face cuiva, acolo sus, milă... Şi până stăm noi la cafea, apare un cu-

plu destul de în vârstă care încearcă, într-o engleză foarte chinuită, să 

ne întrebe ceva. Nu înţeleg mai nimic şi nu sunt singurul. Doar Hans, 

cum e el, poliglot, simte un accent francez şi-i face fericiţi pe oamenii 

ăia! Se interesează de biciclete de închiriat şi îi trimitem la Bike Point. 

Cam greu de explicat traseul, noi nu îl nimerim nici pe teren, darmite 

să-l „povestim”! La final tot Hans concluzionează că, dacă nu-l găsesc, 

să vină la el şi le închiriază bicicleta lui. Cei doi o muşcă şi scapă un 

„Mais, non!” mirat şi întreabă cât costă. „500 euro”, aruncă Hans non-

şalant. În primă fază nu se prind, abia apoi râd, da' aşa, mai mânzeşte, 

şi pleacă, uşor nelămuriţi.

Mai vorbim şi despre cele două ture pe El Teide pe care vrem să le fa-

cem sâmbătă şi duminică. Eu trag concluzia că foarte bine ne-am gândit  
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să facem ceva scurt azi. Luni se decretează, din nou, pauză totală. 

Protestez, vreau să îmi sun antrenorul (ce, dacă fiică-mea primeşte 

program zilnic de la Tom, din Anglia, eu de ce n-aş primi de la Deva?) 

dar Costi nu răspunde. O fi în „operaţie”, pe sub vreun Renault. Drept 

pentru care n-am argumente şi asta e, rămâne luni – pauză.

Plecăm toţi patru împreună, chiar dacă avem trasee diferite. Hans ră-

mâne în urmă, a intrat – doar el ştie cum – în vorbă cu nişte fete şi 

Maria îi strigă de la masă: „Hai, Hans, lasă fetele, mişcă-te mai repede 

că ţi-a plecat trupa!”. Dar belgianul nostru e ca un copil pe care-l duci 

la o nuntă unde este Candy Bar şi nu se mai dezlipeşte de dulciuri...

Revin cu Karina pe ceea ce devine „dealul nostru cel de toate zilele”, ca 

Popeşti-ul de acasă. Acum mergem mai mult din Los Menores, înainte, 

pe deja familiarul TF-82 şi depăşim o încrengătură inimaginabilă de ţevi 

pe dreapta drumului. Am văzut-o încă de ieri şi am ţinut să o am şi pe 

filmare. De pe deal vin multe conducte, de toate mărimile şi se termină, 

toate, în labirintul ăsta de flanşe, manometre, fitinguri şi numai Dorel-

instalatorul mai ştie ce.

Facem dreapta chiar înainte de a intra în Tijoco Bajo. Azi urcăm pe TF-

585. Am senzaţia că în povestea zilei de ieri le-am încurcat, astea două 

drumuri, aşa că fac o erată: era invers :) Vă uitaţi voi pe o hartă. Acum 

n-am timp de asta, mă târăsc deja pe primele sute de metri, acolo un-

de ieri făceam scheme la filmare, cu înclinare în curbe, din astea. Acum 

mi-e că dacă mă înclin prea tare cad, că n-am mai mult de 10 km/oră, 

aşa că încerc să stau drept. Karina şi-a început „programul” şi e deja 

undeva deasupra mea, după prima curbă. 

Hait! Să vezi ce mi-o iau de la ea când ne întâlnim! Şoseaua e în trepte, 

dar nu scade sub 8-9%, asta acolo unde nu e 14-15%. „Ideal” pentru 

intervale. Ce ţeapă am luat! Karina ar trebui să scadă puterea de peda-

lare - în pauzele dintre acele zeci de secunde în care trage tare - unde-

va pe la 110 waţi. Păi pentru asta ar avea două posibilităţi pe drumul 

ăsta: prima, să aibă pinion de 50 de dinţi, ca la MTB. Şi, vorba lui 

Ovidiu: „Ei aş, n-are!”. A doua ar fi ca în pauze să o ia la vale. Da' n-o 

văd să vină spre mine, aşa că nu ştiu ce soluţie a găsit. Ulterior mi-a 

povestit că mergea pe 9% cu 5,5 km/oră, pe pinionul de 32 şi tot avea 

120 waţi, dar măcar era aproape. Chestia este că încă dinainte de să-

tucul La Conceptión drumul nostru a renunţat la partea orizontală a 

„treptelor” şi a rămas doar cu cea verticală... Eu mă lupt de-o vreme cu 

o bucată dreaptă de vreo 300 de metri, pe 15%. Sunt pe 32 şi ridicat 
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din şa, am reper un semn de circulaţie după care şoseaua dispare în 

curbă şi, dacă acolo continuă tot aşa, chiar mă întreb ce voi face? Soarele 

m-a încins, mi-a intrat şi transpiraţie în ochi (ar trebui să port şi eu în 

situaţii din astea o bandană, ceva) şi nu mai văd bine în faţă, dar ăsta se 

dovedeşte un lucru pozitiv pentru că după curba aia, la intrarea în sat, 

vine o linie dreaptă pe 17%, pe lângă nişte case şi eu nu observ asta de-

cât ceva mai târziu, atunci când mi se pare că lângă mine gardurile sunt 

ca balustrada de la scara blocului. Încep să fac zig-zag-uri, e ultima solu-

ţie ca să mă mai odihnesc un pic, am noroc că drumul e lat. Mă gândesc 

la asta şi îmi trece prin cap Compact, „Drumul e lung şi tare aş vrea / 

S-ajung la tine, în casa ta”. Acuma iar n-o să scap de versurile astea 

până sus... Ca pe Giau, cu „Pasărea Colibri” şi a lor „Viaţa-i complicaaaa-

tăăăăă”... Încerc să mă concentrez să mi le amintesc şi pe cele care ur-

mează, ar trebui să fie simplu, am auzit melodia asta cântată de Cătălin 

de o sută de ori şi în plus de asta ar fi şi folositor, pentru că repere în 

teren nu am, capătul „liniei” mele de 17% nu se vede, aşa că am nevoie 

să ocup creieraşul cu ceva. Cum o fi? „Ştiu că m-aştepţi, poate mai speri 

/ Că va fi totul cum a fost ieri”... Daaaa, ieri era parfum, n-ar fi rău să 

fie şi azi aşa! Plus, dacă nu cer prea mult, norul ăla...

Cred că am rulat strofa de câteva ori în cap, cuplând un vers pe „zig”, 

altul pe „zag”, să mai treacă vremea. Ba cred că am început chiar să o 

mormăi, cum cântă unii care au căştile pe urechi, pentru că nenea ăsta 

care stă în poarta unei case se uită ciudat spre mine, parcă zâmbeşte 

chiar şi îmi închipui că se gândeşte „fătuca aia care-i înaintea ta urca 

pe-aici de-a dreptul, nu făcea din astea” aşa că dau tare la pedale şi 

acum urc şi eu de-a dreptul, ce dracu', sunt bărbat! Şi merge, uite că 

merge, am zis eu că mie challenge-uri îmi lipsesc, singur pe drum am 

tendinţa să mă puturoşesc. În dreptul unui copac bătrân, care cred că e 

singura foioasă de pe dealul ăsta, Karina stă pe dreapta, pe o băncuţă, 

la umbră, tocmai acolo unde s-a terminat nebunia şi unde „boierim” pe 

12%. Trec pe lângă ea, aş sta şi eu da' mi-e frică de bătaie, îmi aruncă 

din mers un „Bun pentru intervale, ha?” şi eu trec. Ce-ar fi s-o întreb 

acuma, cu tupeu: „Da' ce, fatăăă, ai obosit?”. Probabil că ar da cu pietre 

după mine... Tac şi urc. 

Ne revedem sus, la intersecţia cu drumul spre canion. Mergem până 

spre Tijoco Alto, chit că ştiu de ieri că n-avem şanse să găsim vreo te-

rasă deschisă, dar vreau să-i arăt peretele ăla fain cu flori şi culturile 

alea terasate din fundul râpei. Cred că de aia cultivă oamenii acolo câte 

ceva, că vine ploaia cu aluviuni şi e solul bun. Lava asta, chiar dacă am 
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auzit că ar fi unul dintre cele mai bogate soluri în tot felul de chestii utile 

agriculturii, nu-mi inspiră încredere. N-aş semăna cartofi aici. Nu mai 

mergem pe tot drumul ăla de un kilometru şi ceva cu 150 m urcare, că 

mi-e frică de rottweilerii de la curte şi de pitbulii mei personali din muş-

chii coapselor. În schimb oprim să pozăm casa care mi-a plăcut mie ieri.

Urmează să coborâm în canion. Între timp m-am informat, de aia peste 

tot e scris Barranco del Taucho, pentru că „Barranco” înseamnă „râpă”. 

Lava, când a curs, s-a solidificat cumva în creste şi, între ele, e câte un 

canion din ăsta. Nu-s prea sigur care e poteca ce duce acolo, aşa că 

opresc şi îl întreb pe un nene cu faţă şi fizic (adică burtă) de mexican 

din filmele cu Zorro. Mai departe de „Óla!”, „Óla!”, nu mai înţeleg nimic 

din ce zice. Omul e de treabă, îşi revizuieşte viteza de turuială şi mă în-

treabă ce naţie sunt, dar nu mai aşteaptă să-i spun ci trece în revistă 

rapid jumătate din popoarele Europei de parcă ar şi vorbi toate limbile 

alea. Este uşor dezamăgit când aude că sunt român. „Yo no hablo ru-

mano” zice, şi lasă capul în jos ca şi cum ar fi o ruşine asta. Lasă, mă, 

nu-i nimic. Te iert... Zi numa' dacă pe-aici e Taucho. Cică da. Pornesc 

camera de filmat şi mă arunc de la soare în bezna primei pante...

Totuşi, coborâm în primă fază. Nu înainte de a face o fotografie spre 

versantul pe care trebuie să ajungem. Mă uit şi îmi spun în barbă că ce 

naiba, nu părea chiar aşa de abruptă ultima urcare... Chiar ultimele 

două, aş putea spune...

C
u
 b

ic
ic
le

ta
 p

r
in

 T
e
n
e
r
if
e

68



Karina e la fel de încântată cum am fost şi noi, băieţii, ieri. A uitat de 

intervale, de tot. Face poze, opreşte, panoramează. Adevărul este că în 

jurul nostru e spectacol! Şi aşa, din motive de poze, ajung înaintea ei 

dincolo. Urc greu ultima bucată, care are 22% şi sus întorc. Vreau să văd 

ce faţă face fii-mea pe panta asta! Aştept şi Karina vine cu o mână pe 

ghidon, făcând un fel de selfie-movie şi povestind ceva în aparat. Bă, e 

tare fata! Abia când e aproape de mine aud 

că spune ceva de genul „mda, potrivit pentru 

intervale, chiar perfect pentru intervale”, pro-

babil că vrea să se justifice deseară la Tom că 

nu şi-a făcut temele azi. Când trece prin 

dreptul meu zice „şiiii, vinovatul pentru asta..." 

Clar, e moaţă, iartă da' nu uită.

Ieşim în drumul principal şi urcăm spre 

Taucho. Nu mai e mult, cam un kilometru, 

poate nici atât, pe un plăcut 5-6%. Povestim 

despre urcarea aia care a trecut. Mie mi-a 

plăcut, sunt tare mândru că am făcut-o 

„dintr-una” şi asta după trei zile de munte, 

una mai grea decât cealaltă. Seara am studiat 

în amănunt pante, distanţe, urcări, 

comparativ TF-585 şi TF-583. 
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Mi-a dat cam 9,4% medie pe ambele. Azi am urcat doar 5 km şi ceva, 

ieri 6,5 km. Dar am plecat de la 60 m mai sus decât ieri şi la final am 

ajuns cu 60 de metri mai jos. Nu e mare lucru 120 m altitudine, da' 

contează. Vorba prietenului meu Jozsi, de la Deva, când vorbea de blo-

curile de pinioane 12-30 şi 12-32: „Două dinte contează!” .

În Taucho găsim o terasă, denumită foarte original „Restaurant Taucho”, 

unde o tanti ne face o cafea şi ne aduce Cola rece. Pauză binemeritată şi 

cu ocazia asta, poze, că iar mi se bagă de vină că umplu pagina numai 

cu text, mă cred scriitor şi de fapt nu sunt.

Aşa o ordine şi o curăţenie este pe terasa asta! Tanti cu cafeaua e mare 

iubitoare de flori (vorba vine, că sunt numai frunze, dar nu-s două la 

fel!) şi a presărat ghivece peste tot. Arată de parcă tocmai a terminat să 

le cureţe şi să le dichisească!
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Trece pe stradă un nene cu un defect la picior. Săracul de el, abia păşeş-

te. Dar are beţe de trekking şi un rucsac măricel în spate. Intră în vorbă 

cu noi, ne întreabă – bineînţeles – de unde suntem şi noi ne declinăm 

identitatea naţională cu mândrie. Contrar a ce s-ar putea crede, cei de 

aici nu par a fi deranjaţi de asta. Se miră doar că venim aşa de departe 

(ca şi doamna de la înscrieri de la Marmotte Pyrénées, vara trecută) şi 

pentru că ne văd cu bicicletele. Cred că în capul lor România – ciclism e 

cam ca Timbuctu – oină. Îl întrebăm unde merge (Karina face asta, că 

ea s-a uitat ani de zile la telenovelele de limbă spaniolă şi eu mă ener-

vam atunci pe ea, dar uite ce bine mi-ar fi prins şi mie!) şi ne spune că 

e la o tură prin sate. Incredibil! Altul în locul lui ar sta în pat şi s-ar 

plânge că e handicapat. Respect!

Mai admirăm ce e în jurul nostru. Pe peretele de peste drum, un pictor 

talentat de pereţi, mai talentat decât ce am cunoscut eu recent, a dese-

nat 3D o intrare de peşteră cu personaje dintr-o epocă de mult trecută. 

Oameni şi capre. E aşa de reală că îmi şi miroase... De sus, dintre case, 

coboară o bătrânică ce mână de la spate vreo 5-6 căpriţe. Potriveală. 

No, uite încă o deosebire între draga noastră ţară şi o alta, mai civiliza-

tă: la noi ar fi scris, cât era peretele de lung „Basarabia e România” sau 

„Arumânu nu chiară”. E mai faină pictura asta, totuşi. La nenea ăla din 

stânga, care bea, i-a desenat până şi umbra! Mai încolo, în stânca ce 

mărgineşte şoseaua sunt câteva uşi din lemn ghintuit. Probabil intrările 

în frigiderele naturale, săpate cine ştie de când. Şi nu putea lipsi o sta-

tuie cu graşi şi o troiţă (nu ştiu dacă la ei tot aşa le zice). Da' e o nebunie 

de flori sub icoanele alea!
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Cu regret plecăm, după vreo 20 de minute... Mai mult din curiozitate, 

ca să vedem ce e mai încolo, după ce ieşim din sat. Eu ştiu, de pe hartă, 

că ar trebui să dăm într-un drum ce coboară direct la Lidl. Chiar dacă 

e aşa, nu vom coborî pe acolo, ar fi păcat să nu ne lansăm un pic pe 

serpentinele alea nesfârşite pe care am urcat ieri. Chiar merităm asta,  

după efortul de adineauri. 

Ne mai jucăm puţin pe 

lângă un container de 

gunoi, să îi trimitem o 

poză explicativă Simonei, 

uite, aşa se dă, cu creş-

tetul căştii, să nu te lo-

veşti aşa rău (să ne ierte 

cei care nu au citit „Cu 

bicicleta prin Corsica”, dar 

ar trebui să o citească, să 

afle despre ce este vorba).
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Colecţionez în continuare materiale pentru "Windows & Balconies 2". În 

uscăciunea de aici, chiar la iederă pe pereţi parcă nu mă aşteptam!

Mai pozăm un portocal într-o curte, o raritate, n-am mai văzut aşa 

ceva pe insulă, doar bananieri, trecem pe lângă un bazin cu apă şi nu 

ştim dacă o fi pentru aprovizionarea localităţii sau aici e ştrandul. Glu-

mim, bineînţeles. Dar apropo de asta, în 10 zile n-am reuşit să mă lă-

muresc de unde au oamenii ăştia apă! N-am văzut vreun izvor, vreo apă 

curgătoare, nimic. Probabil că, fiind insulă vulcanică, nici n-are cum, 

aici m-ar putea lămuri un profesor de geografie sau un geolog. Nu văd 

altă sursă posibilă decât oceanul, prin desalinizare. De aia există poate şi 

toate conductele alea care împânzesc versanţii şi îmbârligătura aia de 

flanşe şi contoare de la marginea drumului de azi-dimineaţă. Pompează 

apa la deal, să aibă şi ăştia de prin sate, apoi o pun în rezervoare? 

Cercetez la anul, când mă întorc aici.

Ajungem deasupra altei râpe, mult mai îngustă decât cea prin care deja 

am trecut de două ori în două zile, dar aproape la fel de adâncă. De 

fapt, pe dealul ăsta toate sunt mult mai înguste decât, să zicem, la 

Santiago del Teide. Acolo era lată de aproape un kilometru, aici până pe 

versantul opus nu sunt mai mult de 150 de metri şi în jos tot cam atât. 

Se vede în umbră un drum asfaltat, dar decidem că nu mai coborâm. 

Ajunge. Râpa are un ecou grozav, strig de vreo două ori şi plecăm, să nu 

vină cineva să se ia de noi că le stricăm siesta. „Ecoul e sufletul vocii care 

urcă în spaţii nemărginite”, îi recit eu Karinei un pasaj dintr-o carte pe 

care o citeam aseară şi ea pare mândră de ce tată deştept şi cult are.
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Mă gândesc acum că de dimineaţă îmi spuneam că, după ce dau tura 

asta cu Karina şi ea se duce la hotel, eu aş putea să urc din nou de la 

Lidl şi să cobor pe al patrulea drum, direct în Tijoco Bajo, adică pe alea 

două albe de pe hartă. Am renunţat şi bine am făcut, era prea multă 

urcare şi urmau două zile de vulcan, iar cum oceanul e la zero metri şi 

platoul de sus la aproape 2300 de metri... Nu e cazul să exagerez. Nu că 

n-aş fi putut. Da' ce ştiam eu pe vremea aia? Insula asta, repet, este 

plină de surprize...

Nu pot povesti cum a fost coborârea, asta trebuie făcută, simţită, amu-

şinată la faţa locului. O curgere lină (asfalt de Tenerife) pe două roţi, fâ-

şâit de cauciucuri alături de vâjâit de vânt şi – după cum te întorci în 

curbe – eşti ba cu ochii la palmierii şi casele frumoase de pe versant, ba 

cu nasul în oceanul care se tot apropie, pe măsură ce cobori. Am tot 

timpul în faţa ochilor, ca reper, cele patru hoteluri de la noi de „acasă”. 

Cobor şi mă gândesc că bine, am renunţat să mai urc la loc şi să cobor, 

e prea mult, de acord, da' cum să mă duc iar la hotel cu 30 km în 

traistă? Râde toată Strava de mine. O să primesc mesaje: "Din astea 

puteai face şi la Deva, pe hometrainer!". Aşa că hotărăsc să dau un rulaj 

(pe valonatele alea??) până în Los Gigantes, că tot n-am ajuns până 

acolo acu' două zile, când ne grăbeam la Masca. S-ar aduna vreo 70 km. 

Jos o aştept pe Karina. Am coborât mai repede pentru că şi ea suferă de 

sindromul „ai grijă să nu cazi, să nu te accidentezi că trebuie să mergi la 

Absa Cape Epic în martie”. Mai o fereastră, mai un cocoş de tablă, trece 

repede vremea până vine ea.
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Ne despărţim la sensul giratoriu „de jos”, eu fac dreapta pe TF-47 spre 

Los Gigantes, am mai fost pe aici alaltăieri. Plănuiesc ca la întoarcere să 

urc din Playa San Juan până la Guía de Isora şi să mă întorc pe TF-82, 

care e mai uşor, să nu merg aşa de mult sus-jos. Alin zicea că e o urcare 

plăcută, nu prea grea şi nici prea lungă. Până una-alta, pe şosea ajung 

din urmă doi ciclişti, unul echipat şi care pare destul de bine pregătit şi 

colegul lui în pantaloni scurţi, cu şaua lăsată mult prea jos, pedalează 

aproape ca pe un BMX. Merg cu ei până la intersecţia din care spre deal 

se face drumul spre Santiago del Teide. Mă rog, pe la Fonsalia îi pierd 

dar opresc la o Cola luată la botu' calului la o terasă şi le dau astfel oca-

zia să mă ajungă imediat după Alcalá. Şi apropo de Alcalá, o fază dră-

guţă, cam trec dintr-una în alta, dar altfel le uit. Şoseaua principală 

taie localitatea de-a lungul ei, făcând în acest timp un fel de groapă, 

întâi cobori apoi urci cam la acelaşi nivel. Pe porţiunea asta prind o co-

loană de maşini. Nu ştiam atunci care e cauza, în zilele următoare 

aveam să mă lămuresc că acolo este aşa tot timpul, probabil au nişte 

treceri de pietoni puse bine gândit de acelaşi proiectant care a făcut şi 

drumul de la Buşteni. Coloană, deci. Eu îndrăznesc prin dreapta, e loc 

destul pentru o bicicletă şi nici nu e bordură, că lângă drum e parcare. 

Maşinile nu stau chiar în loc, înaintează ca melcul, cam ca într-un blocaj 

de pe Autobahn-ul nemţilor. Şoferii mă văd în oglinzi şi – la fel ca la o 

ambulanţă – fiecare trage un pic stânga de volan şi aşa, îmi fac loc. Nu 

am filmat, cum să filmez? Îi dădusem camera Karinei, când s-a întors la 

hotel, fi-mi-ar capu' să-mi fie! Era tare de tot să am asta drept dova-

dă. Aşa, n-aveţi decât să mă credeţi pe cuvânt. Trec pe lângă toţi şi nu-

mi vine să cred! Asta până se trezeşte unul şi – ostentativ – trage 

dreapta aproape de maşinile parcate şi mă blochează. Nu-i pădure fără 

uscături... Şi nici măcar nu avea BMW... Mă întreb: dacă îl înjuram în 

româneşte, nu cumva m-ar fi înţeles? Închid paranteza.

La intersecţia spre Santiago del Teide îi întreb pe cei doi unde merg. La 

Masca. O clipă sunt tentat să merg cu ei. Nu de alta, dar aş vrea să îl 

văd pe ăla care stă pe cursieră ca pe BMX cum urcă până în şa. Am 

decis însă că nu merită efortul. Le urez baftă şi cobor spre Los Gigantes, 

care e la doi paşi. Mă rog, doi paşi aşa, mai metaforici, cum spunea 

Păunescu la Cenaclu, sunt vreo 2 km, dar nu e departe şi e doar la vale.

Opresc la o terasă cu belvedere şi fac cunoştinţă pentru prima oară cu 

ceea ce pare una dintre staţiunile de fiţe din Tenerife. Un fel de Mamaia 

mai curată şi mai organizată, aşezată în pantă, dar la fel de aglomerată 

şi toată-toată numai terase şi magazine. Şi hoteluri, bien-sûr. Locul este
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mic până la plajă şi atunci au pornit-o cu hotelurile pe coastă. În trepte, 

au urcat incredibil de mult şi nu cred că se vor opri prea curând. Loc 

până în creastă ar mai fi. 

Sunt piscine prin curţi şi asta îmi aminteşte de vacanţa din 2000, par-

că, de la Canyelles, lângă Barcelona, tot aşa aveam şi noi atunci în 

curtea casei închiriate şi în plus un palmier enorm sub care stăteam la 

umbră şi – ce altceva? – beam bere... Pe atunci mergeam în concedii şi 

n-aveam bicicletă, nici nu ştiam ce e aia Ultegra, Dura Ace... Timp 

pierdut, aş zice acum. Când mă gândesc ce trasee erau şi acolo!

Eu tot cobor, cu gând să văd ce e mai jos da' am inima cam îndoită că e 

clar că tot pe aici trebuie să şi urc înapoi... Da' fie ce-o fi, ce mai e 1 km 
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şi vreo 100 de metri pe verticală? Panta nu pare foarte mare. Mă joc 

cu dracu', da-mi place. Trec pe lângă hoteluri care au în faţă un gazon 

perfect şi fiecare turist are cactusul lui personal în balcon.

De pe ambele trotuare mă asaltează reclame la ture de trekking spre 

Masca (e chiar deasupra noastră), la ture de o zi cu vaporaşul spre insula 

vecină, La Gomera, la vizionat delfini şi – cu puţin noroc – balene. 

Lângă stâncile astea cică ar fi locul unde îşi cresc ele puii. Acum nu vom 

merge, că stăm doar 10 zile şi n-aş vrea să mai am încă una de pauză 

pe lângă cea de luni, dar anul viitor poate îmi fac timp pentru una din 

excursiile astea, sună tentant şi nu sunt foarte scumpe. O zi cu vapora-

şul, cu prânz şi o băutură incluse, 60 euro. În Croaţia era 45 euro. Şi în 

plus, acolo îţi dădeau vin „cu burta”, cât puteai să bei. Am o poză sim-

patică de atunci, cu Rodi, ea putuse destul de mult, că era vin dulce.

Ajung în final în portul plin de bărcuţe şi yahturi, stau la o Cola pe te-

rasă, fac câteva poze. Chelnerul tot îşi face drum pe lângă masa mea, în 

speranţa că voi comanda şi ceva de mâncare. Nu că n-aş fi vrut. Mai am 

însă kilometri buni până la hotel şi prânzul meu e constituit dintr-un 

baton pe care scrie "endurance" iar eu îl molfăi cu ochii în farfuria veci-

nilor. Fac ce fac şi tot la mâncare ajung cu povestea, în loc să încerc să 

descriu stâncile astea monumentale ce stau să-mi cadă în cap. Băiatul 

de la servire pare dezamăgit. Nici nu mai trebuie să îl chem, când am 

desfăcut staniolul batonului, a fost lângă mine cu bonul. Un fel de a spu-

ne "dacă nu consumi, şterge-o!", nu prea elegant. După ce mai merg un 

pic şi opresc să mă uit la o străduţă laterală faină, scot telefonul şi îm-

prăştii pe jos toate monezile. Sunt calm, sunt în concediu... Sprijin bici-
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cleta, adun monezile, constat că s-a rupt punguliţa în care am banii şi 

actele, asta e, mergem mai departe... Zen... 

Încep urcarea în starea asta, o stare chill şi sub roţi e „numai” 12%. 

Futui! Nu părea... Cred că mai bine iau bicla în spate şi fac ciclocross pe 

aleea din stânga mea, care urcă direct sus.

Acum sunt în pragul unei crize, când în faţă îmi apare magazinul ăsta:
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Mă pufneşte râsul, a venit la fix. Continui să urc şi, la un sens giratoriu, 

constat că nu mai merg pe drumul pe care am venit. Era sens unic la 

coborâre, da' cine să vadă asta? Varianta mea continuă pe 12%, trebuie 

să opresc câteva clipe pentru că iese una dintr-o parcare şi în spatele 

meu e maşina de Poliţie care stă, răbdătoare, să manevreze domnişoara 

pe drumul îngust, de o bandă, apoi îmi face mie semn să plec înainte. 

Stă şi după mine, până reuşesc să clipsez pe panta aia. Probabil e plătit 

cu ora la patrulare. Şi ajung sus, la punctul de belvedere, cam terminat. 

Stau să casc gura la suveniruri, sunt acolo nişte broscuţe ţestoase simpa-

tice tare, cum bate vântul mişcă din cap cam ca şi căţeii ăia de erau pe 

vremuri în jumătate din Dacii, sub lunetă, în spate. Aş fi luat una, nu 

erau mari, da' unde s-o pun, ca să nu-i stric gâtul? Mă mulţumesc cu o 

ultimă poză spre „giganţi” şi sper să găsesc broscuţe şi la noi în „sat”.

Pe TF-47, când drumul face stânga spre Guía de Isora, stau şi reflectez: 

să merg pe acolo? Da, TF-82, cel de sus, e mai uşor. Dar cât o fi de 

urcat până la el? Ştiu că Guía e undeva pe la 600 m altitudine, aşa că 

nu poate fi puţin. Şi – oricât ar fi de uşor, cum zicea Alin – sunt totuşi 

600 de metri. După dealul de azi... Mai bine valonatele mele, măcar ştiu 

ce mă aşteaptă şi chiar nu mă grăbeşte nimeni. A doua zi aveam să mă 

lămuresc cât de înţelept, sau mai bine zis de inspirat am fost. Erau 9 

km, pe TF-463, cu numai 5,5% pantă medie, dar cu bucăţi de 10-11%. 

Asta îmi lipsea mie atunci?
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Până la urmă, fac cumva şi cei 10 km pe care îi mai am până la hotel... 

Nu ştiu cum s-au adunat şi azi aproape 2000 de metri! Dealul cu 

Karina, canioanele, valonatele dus-întors, Los Gigantes... În fond, parcă 

nici nu sunt mulţi 2000 m dacă stau să le număr. Oricum, de-acum e 

clar: cine vine în Tenerife la bicicleală trebuie să fie iubitor de căţărări. 

Dacă vine vreunul din ăia care freacă Bucureşti – Giurgiu de 100 de ori 

pe an, moare aici după trei zile.

O găsesc pe Karina pe plajă. Iar am sărit duşul, am ciugulit ceva în fugă, 

mi-am tras slipul pe mine şi acum sunt pe nisipul cald. În contrast, be-

rea e tot rece. Tot San Miguel. Lângă noi este o pereche de englezi între 

două vârste, a patra şi a cincea, el gras şi muci de beat, atârnă nesigur 

pe o piatră, ea fumează non-stop şi bea – şi ea, dar pare mai lucidă – 

bere, amândoi ascultă muzică pe youtube, pe telefon şi se distrează aşa 

de bine! Parcă ar fi singuri pe lume! Povestesc, siguri în mintea lor că – 

vorbind engleza – bineînţeles că nu-i înţelege nimeni de pe plajă. Aven-

turi indecente din tinereţile lor, moşu' mai trage şi câte un vânt dis-

cret... Sunt de tot hazul! Karina a făcut deja vreo câteva filmări cu ei. 

Spectacolul e completat de o familie de ruşi cu doi băieţi gemeni aşa, la 

vreo 3-4 ani, doi draci care ţipă şi se bat non-stop şi la care mă-sa, cu 

nasul în telefon şi fără să ridice capul, mai strigă aşa, de control: „Goşa! 

Goşa, paşli!”. Şi numa' Goşa e de vină, o fi ştiind ea ceva. Tăticul e ocu-

pat, vorbeşte la telefon, afaceri, cisterne, din astea, am înţeles pentru că 

vorbea în engleză. Nu te plictiseşti pe plaja asta, chiar dacă ai numai o 

bere şi ţi-ai uitat în cameră cartea.
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Pe margine, lângă plaja noastră, erupţiile succesive ale vulcanului se văd 

clar în straturile de lavă solidificată.

Roca e spectaculoasă, parcă ar fi ni-

sip întărit, cu inserţii din cine ştie ce 

pietre. Nu mă pot opri să nu mă 

gândesc ce mare artist e natura 

asta! A fost o erupţie în 1798, alta 

(cea mai recentă) în 1909, în rit-

mul ăsta mai vin vreo doi ani aici la 

biciclit şi pe urmă schimb insula, că 

în 2020 s-ar putea să ...

Stau lungit pe prosop... Chiar, să vă povestesc: acum vreo două zile am 

intrat să cumpăr prosoape de plajă, că nu ne luasem de acasă, din mo-

tive de kilograme/bagaj de cală. Plin de ele, întinse peste tot, la toate 

tarabele, cu Neymar, cu desene animate, cu Real, cu Barça... 10 euro. 

Cred că am făcut o faţă, când mi-a zis... Am mai stat, nehotărât, vreo 

30 de secunde şi indianul care vindea m-a întrebat, simplu: „Cheaper?”. 

Îi zic că da şi primesc aceleaşi prosoape, acum cu harta insulei şi cu şo-

pârlele care sunt simbolul Canarelor, la 3 euro unul. Aşa că stau lungit 

pe prosop până apune soarele. Deschid ochii şi mă uit drept spre el apoi 

îi închid repede. Pe retină rămâne acelaşi soare, acum negru, care în-

cearcă să fugă în toate direcţiile şi eu mă chinui să-l fixez. O joacă nevi-

novată dar despre care am citit că îţi linişteşte mintea şi corpul. Nu ştiu 

ce să cred... Pe mine mă cam enervează că nu pot fixa umbra aia. Da' ce 

pierd dacă încerc? N-am altă treabă toată seara. Pierd vremea cu ches-

tii inutile şi ăsta e semn că încep să intru în starea de vacanţă. Şi mai 

am şase zile. Dacă mă uit bine pe piele, am mici broboane de transpira-

ţie, experimentez live acel „sweet summer sweat” al celor de la Eagles 

(Hotel California) şi sunt în ianuarie. Inspirată alegere, Tenerife!

N-avem chef nici unul dintre noi de explorări pentru cină. Ne punem la 

terasa de pe stânga, cum ieşim din curtea blocului (hotelului) nostru. 

Ne-a atras reclama pe care scrie că are hamburgeri la 3 euro. Şi uite 

aşa, din pură întâmplare, descoperim ceea ce avea să devină gustarea 

noastră de imediat de la finalul turelor. Are şi bere la draft, tot Amstel 

şi tot 1,5 euro. Cine zicea că viaţa e scumpă în insulele exotice? Şi, în 

fond, chiar dacă ar fi scumpă, e frumoasă...

Eu nu ştiu, sportivii ăştia care merg la waţi pe pante, elitele, n-ar 

trebui să aibă o dietă mai strictă, ceva? Că eu sunt amator, îmi permit.
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Ziua se încheie cu mine şi Cătălin dând o tură prin holul unuia dintre 

hotelurile Hard Rock de peste drum. Ne facem curaj să facem asta încă 

de când am venit. Da' ne-a fost teamă degeaba, nu ne are nimeni trea-

ba. Ne plimbăm printre vitrine cu chitări, cu sacoul de scenă al lui Meat 

Loaf şi rame în care sunt notiţe originale scrise de Madonna. Ne atrage 

o serie de fotografii în care sunt cei de la Beatles în 1963, înainte de a 

deveni celebri, cântau încă prin barurile din Hamburg şi o ardeau prin 

Tenerife cu nişte blonde. Paul McCartney în slip şi cămaşă. Cătălin pri-

meşte o poză lângă un afiş cu The Doors, marca Andy Warhol... 

Mâine, El Teide. Părem a fi pregătiţi. Stau 

seara pe terasă... Dacă întreabă cineva, sigur 

că da, cu o bere în mână. Mă gândesc la 

vulcanul de mâine şi îmi spun: „O să mor...”. 

După patru zile grele, de munte, aşa mi se 

pare. Sau mai bine să las asta pentru la va-

ră, la Peak Break. Acolo, în a şasea zi din 

cele şapte, am de urcat Timmelsjoch-ul şi la 

final gheţarul de la Sölden, zi de 160 km cu 

4400 m de urcare. Şi nici măcar acolo nu 

am voie să mor. În fond, parcă văd că nu e 

cine ştie ce urcarea asta pe El Teide. După 

ce căţărări am dat zilele astea...
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EL TEIDE, varianta lightEL TEIDE, varianta lightEL TEIDE, varianta light
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Scria odată domnul Labiş că „mănânc şi plâng... mănânc...”. Eu mă mai 

abţin, că la vară, la Peak Break ar trebui să iau startul pe la vreo 74-

75 de kile, în schimb mă uit pe geam şi „scriu şi plâng... scriu...”. Mai şi 

citesc, e drept. Şi pe fundal merge Radio Swiss Jazz. Luna asta februa-

rie, aici, acasă, este aşa o combinaţie nereuşită de toamnă târzie şi iar-

nă! Adică plouă mărunt şi interminabil şi e frig ca naiba... Ce mi-o fi 

trebuit mie să plec de pe insula aia minunată?

Acuma să revin în prezentul de atunci, dacă tot a demonstrat Einstein 

că timpul e relativ. E dimineaţă, sunt pe faleză şi întind fără milă 

muşchi obosiţi, e plăcut de cald şi sunt cam înţepenit, nici n-am dormit 

deloc bine azi-noapte. Abia am adormit, m-am tot trezit... Ştiţi voi, 

senzaţia aia de examen iminent... Pentru că azi urcăm pe El Teide, de la 

nivelul oceanului până puţin mai sus de... Pasul Urdele (compar doar ca 

să vă puteţi face o imagine), adică pe la vreo 2300 de metri. Şi asta 

după patru zile mai grele decât aş fi crezut că vor fi. Şi mai suntem şi în 

13... Nu că aş fi eu superstiţios. Am auzit că până şi fizicianul danez 

Niels Bohr avea o potcoavă bătută în cuie deasupra uşii, iar el era un 

raţionalist pur. Când a venit un prieten la el, l-a întrebat, mirat: "Doar 

nu crezi în aşa ceva?" iar Bohr a răspuns: "A, nu! Dar mi-a zis cineva că 

totuşi are efect".

Azi renunţăm la cafeluţă şi 

prăjiturică, Hans vine el la sen-

sul nostru giratoriu de jos şi 

plecăm spre Los Gigantes. 

Apare şi Alin, totul „curge” lin, 

adică organizarea este irepro-

şabilă, toată lumea punctuală şi 

asta îmi dă binecunoscutul meu 

sentiment de bine. Plusul ăsta, 

cu minusul de la picioarele gre-

le... Ne depăşeşte o trupă destul 

de mare de ciclişti şi ne lipim la 

ei, mă rog, cine poate, eu mă 

cam chinui. Mulţi dintre ei au 

tricouri pe care scrie Guía de 

Isora şi deduc că sunt localnici. 
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Până la intersecţia în care facem dreapta, pe TF-463, avem ocazia să 

intrăm în vorbă cu ei, să-i „pipăim” un pic la valoare. Câţiva merg în 

faţă, cu Fibră, Hans şi Cătălin, Karina e undeva după ei şi eu sunt în 

spate, cu unul ce pare invitat în grup. Are tricou cu "Scott" şi câţiva ani 

mai mult decât mine, sau mă induce pe mine în eroare părul complet 

alb. Cu noi a mai rămas şi un localnic, probabil să-l ajute pe „moşu'” şi 

aici mă refer la cel cărunt. Rămân şi în urma lor, dar asta doar pentru 

că nu sunt destul de încălzit. Că trebuie să-mi găsesc şi eu o scuză.

Încep urcarea pe drumul la care am renunţat ieri, TF-463. Hans, care 

oprise, trece acum pe lângă mine şi mă întreabă dacă mi-s grele picioa-

rele. E bine că cineva se mai gândeşte şi la mine. „Da, grele”, zic. Nu ştiu 

cum se spune plumb în engleză şi dacă de savarină n-a ştiut, apoi pe 

Bacovia sigur nu-l cunoaşte. Mă asigură că o să-mi treacă şi chiar aşa a 

şi fost, după câţiva kilometri. Garmin-ul arată 40 m altitudine şi încep 

socotelile, că am citit şi primele plăcuţe de pe marginea drumului: 9 km 

până în Guía, încă 4 km până în Chio, asta ştiu din zilele trecute şi de 

acolo încă 29 km. Un drum Deva – Haţeg, exclusiv în căţărare. 

Nimic de reproşat, bucata de drum până în Guía e foarte faină. Multe 

serpentine, trec printre culturi de banane, traversez peste poduri înalte, 

aruncate peste râpe adânci şi îi am în faţă ca reper pe cei doi, cel cu 

"Scott" şi însoţitorul lui, care-l duce la trenă şi îl ţine de vorbă, să mai 

uite de necazuri. Pe la km 4 îmi pun în gând să încerc să îi ajung, mă 

simt încălzit suficient pentru asta şi nici mie nu mi-ar prinde rău com-

panie, să nu fiu singurel. Norocul face să încerc asta chiar acolo unde 

trecem pe sub autostradă, cred, panta e de 12% şi cum eu sunt deja 

familiarizat cu înclinările astea, îi ajung destul de repede. Îmi aruncă o 

privire scurtă, pe rând şi nu accelerează, semn că sunt acceptat. Stau în 

spatele lor şi îi ascult pălăvrăgind în spaniolă. Nu înţeleg o iotă da' îmi 

face bine zumzetul ăsta de fundal. Când mai e doar un kilometru până 

sus, Hans se întoarce să îmi spună că grupul de localnici ne-a invitat la o 

cafea la o terasă din Chio, „Parada”, unde cică ar fi locul obişnuit de 

întâlnire al cicliştilor. Până îmi spune toate astea şi eu stau lângă el, am 

trecut de mult de cei doi. Încă o dată: se poate, dacă nu te complaci, 

gândindu-te la vorba aia, „de ce să înoţi, când poţi să faci pluta?”.

Bucata Guía – Chio e în urcare uşoară dar continuă şi am ocazia aici să 

mai cresc un pic viteza. După cum spune Alin, ce a fost mai greu a 

trecut. E drept că pe cei 9 km anteriori am urcat 535 de metri, o 

medie de numai 6%, dar foarte variată ca înclinare şi ca atare destul de    
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dificilă. Da' se cheamă că deja am făcut 13 km şi ar mai fi numai vreo 

30...Pe când spun asta, văd cu coada ochiului o tablă mare pe care scrie 

„El Teide – 43 km”. Nu pot să creeed!! Mă întorc să mai văd o dată şi să 

filmez. Am văzut bine. Hans se uită la mine şi râde. Păi asta înseamnă că 

în total urcăm 56 km?? 

Îmi răcoresc gândurile negre cu o Cola rece, neagră şi ea, băutură de do-

liu, cum spunea o babă la un parastas, alături de un smoothie oferit de 

Rafael, proprietarul de la „Parada”. Un păhărel de 150 ml din papaya, 

banane şi căpşuni care – ne spune el – ne ţine cam 3 km de urcare spre 

vulcan. „Vitamins, my friend!”, ca să-l citez. Din partea casei, pentru un 

grup nou-venit de ciclişti. Când intru să plătesc Cola, descopăr în inte-

rior un adevărat muzeu, o combinaţie de fotbal şi ciclism, probabil pa-

siunile lui Rafael. Tricouri înrămate pe pereţi, atârnate din tavan, un 

manechin îmbrăcat cu tricou de ciclism al terasei, scrie pe el „Snack-Bar 

Parada”, o bicicletă şi tot felul de alte chestii, puse acolo de Rafael, pri-

mite de-a lungul vremii de la diverşi vizitatori. Stă cu noi la masă şi ne 

povesteşte cum a ajuns „Parada” loc de întâlnire al cicliştilor şi – pentru 

cei care au mai fost pe-acolo – de adevărat pelerinaj, ori de câte ori 

sunt în zonă. Deschisese de câteva săptămâni şi afacerea nu mergea chiar 

strălucit. Într-o bună zi, prin faţa barului a trecut Contador cu echipa, 

la antrenament. Rafael a sărit efectiv în drum, i-a oprit, cu tupeu şi i-a 

invitat la un smoothie sau la o cafea. Ei au oprit, au făcut poze, au 

povestit şi aşa, „Parada” a devenit ce este acum. 

N-a zis nimic despre partea fotbalistică. O fi crezut că nu ne interesează 

sau asta o fi venit în timp, de la sine. În Spania nu poate exista aşa ceva 

şi să nu aibă şi ceva legat de fotbal!
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Plăcut locul! Cum intri în Chio, venind dinspre Guía de Isora, la vreo 3-

400 de metri, pe dreapta, chiar la drum. Îmi promit ca la următoarea 

oprire aici să lipesc şi eu un sticker CLAS pe undeva iar la vizita de anul 

viitor să îi aduc un tricou cu Dinamo. Acum, însă, mă ridic primul, am 

băut vitaminele pentru primii 3 km, cu restul mă descurc eu din buzu-

narele pline de batoane şi geluri. E bine să iau ceva avans, altfel pe 29 

km rămân prea mult în urmă. Sau, mă rog, pe 40, cine mai ştie sigur? 

Ajung imediat la intersecţie şi sunt deja în dilemă, nefamiliarizat sufi-

cient de bine cu locurile. Bine, bine, fac dreapta, am înţeles, dar acolo se 

mai despart două drumuri, unul spre El Teide, altul spre Santiago del 

Teide şi – puţin bulversat de asemănarea de nume – îmi zic că mai bine 

opresc decât să încep să urc aiurea. 

Când vin şi ceilalţi pornim 

împreună. Trebuia, logic, 

mers spre El Teide, pe TF-

38. Santiago e în drumul 

spre Masca, acum realizez şi 

eu asta... Aşa că din start 

sunt iar ultimul... Ba nu, de 

data asta merg împreună cu 

Karina. Ea are zi lungă dar la 

„putere” mică, după interva-

lele de ieri. Fără griji, rulând 

pe un asfalt perfect, azi vom 

avea ocazia să povestim.
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Un singur cuvânt pentru 

ce a urmat: in-ter-mi-

na-bil. Merg cu fiică-mea 

până la ultima terasă de 

pe drum, undeva la 

1100 m altitudine, nu 

mai reţin numele popa-

sului. Acolo ne aşteaptă 

Alin ca să ne spună că e 

ultimul loc în care mai 

găsim apă. Umplem bi-

doanele şi, când pornim, 

el dispare rapid şi Kari-

na îmi dă şi ea distanţă. 

Aşa că rămân singur 

pentru următorii - cât 

scrie pe tabla aia? – 23 

de kilometri. Cam o oră 

şi 45 de minute, eu cu mine, fără muzică şi fără însoţitor. Antrenament 

psihic. Cu atât mai mult cu cât în faţa mea apare o porţiune atât de 

lungă şi atât de dreaptă încât drumul pare că se închide undeva în zare 

şi cu asta basta. Avea să se dovedească a avea 1,2 km şi cu 7%. Încep să 

învârt în cap iar cifre, să le adun, să le scad dar de data asta nu pentru 

că ar fi greu, ci din plictiseală. Acel 7% a fost o excepţie, şoseaua e lină şi 

la propriu (asfalt negru, nou, perfect) şi la figurat, rar trece de 6% şi în 

general are chiar mai puţin. Ei, uite, ăsta e locul ideal pentru intervale! 

Îmi mai trec vremea şi cu nişte aritmetică elementară dar care în mo-

mentele astea chiar mă depăşeşte. Va să zică: două la Primărie, două la 

Prefectură, unul la Şcoala de Fete... Dacă la ultimul panou mai erau 43 

km, de acolo am făcut vreo 9 km şi pe tabla de lângă mine scrie – 

totuşi – 23 km, înseamnă că eu, la ce scrie pe tablele astea mici, trebuie 

să mai tot adaug câte 11 km? Porţiunea dragă mie, cea lungă, e între 

km 17 şi 16, adică 28 şi 27... Nu-i banc, da' e bun.

Când ajung la altitudini mai montane, încep să apară în peisaj pinii. 

Pădurea prin care am trecut era amestecată, acum, de pe la 1400 m, 

versanţii sunt doar cu pinii ăia pe care i-am mai văzut, de un verde 

foarte deschis şi viu. Aici contrastează extraordinar de frumos cu lava 

aproape neagră pe care cresc. Mi-am găsit culorile pentru următoarea 

carte, îmi zic.
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În zare ne veghează, cu nesimţire, cei 3700 de metri ai vulcanului. Dacă 

făceau ăştia drum până acolo, atunci Pico Veleta, altă căţărare legenda-

ră din Spania, ar fi fost mic copil. Solul am zis că e aproape negru, de 

fapt încă e maro închis şi copacii par a fi plantaţi, rari şi cumva aliniaţi.

Odată cu relieful stâncos, pe drum încep să apară parcările amenajate 

acolo pentru cei care vin cu maşina, ca să plece apoi pe trasee de trek-

king. În dreptul fiecărei parcări şoseaua este, pe câteva sute de metri, 

pavată cu nişte dale colorate, ca şoferii să reducă viteza. Trec pe lângă 

tăbliţe care anunţă obiectivele turelor de trekking: Los Poleos, Chinyero, 

Montaña las Cuevilas, Montaña Samara, Montaña de los Cerillos, Monta-

ña Gangarro... Sună adorabil! Au o sonoritate deosebită şi mă gândesc 

acum că spaniola seamănă cel mai mult cu latina, cu acele „es” şi „os” 

la final de cuvinte. Dacă senatorii romani vorbeau latina rar, elegant, 

sentenţios, spaniolii vorbesc ca nişte olteni latini. Abia încep un cuvânt, 

că l-au şi înghiţit. În parcări sunt un fel de mese cu harta locurilor şi tot 

felul de informaţii, acoperite cu sticlă şi nevandalizate, n-a fost pe aici 

nici un cichicean care să îi arate el paparudei cum stă la karate.

Soarele e şi acum pe mine, am trecut de mult de zona mai întunecată şi 

ceţoasă, dar e ascuns printre nori din aceia de vară, fără pericol de 

ploaie. Cu toate astea sclipeşte, chiar dacă n-are puterea să ardă. De 

aceea, asta am văzut doar acasă, pe când montam filmele, camera mea, 

orientată azi puţin cam prea în sus, n-a focalizat grozav. Ca urmare, în 

filmările mele de aici lava, care oricum e neagră, e cu atât mai neagră, 
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dacă îmi este permis să nuanţez culoarea asta. În schimb, am filmat o 

splendoare de cer! Pe măsură ce urc, focalizarea se mută tot mai mult 

spre pământ, e mai bună, semn că eu sunt tot mai aplecat peste ghidon.

Oare din ce trăiesc pinii ăştia? Par să aibă rădăcinile în piatră seacă! 

Ulterior Cătă mi-a zis că lava e un sol foarte fertil, de fapt, chiar dacă 

nu pare. Peisajul în jurul meu e unul care seamănă cu cele din filmele 

fantasy, gen „Lord of the Rings”. Nu are spectaculozitatea celui din 

Dolomiţi, de exemplu, deşi peste câteva zile aveam să am ocazia să ad-

mir şi aşa ceva, doar că de altă culoare. Frumuseţea prin locurile astea e 

dată tocmai de acest colorit aparte. Nu ştiu de ce peste tot scrie că sus, 

pe vulcan, unde mergem noi, e peisaj selenar. Pe Lună totul e gri, sau cel 

puţin aşa ne-au arătat cei de la NASA, dacă chiar au ajuns acolo. Aici 

verdele crud al pinilor contrastează maxim cu lava neagră, iar deasupra 

cerul pare cu atât mai albastru. Culori reci, dar pline de farmec. Tot ce e 

în jurul meu e altfel decât orice am văzut în excursiile mele şi cred că de 

asta deja încep să uit cât de lung este drumul pe care îl mai am în faţă.

Pe măsură ce urc - acum sunt 

la 1800 m - pinii sunt tot 

mai piperniciţi şi locul lor este 

luat de nişte tufe rotunde, 

asemănătoare cu scaieţii ăia 

care se rostogolesc pe drumuri, 

bătuţi de vânt, prin filmele 

western. Kilometrii mei de pe 

tăbliţe scad văzând cu ochii şi 

în momentul în care au tre-

cut la o singură cifră (desigur, 

să nu uităm, mai am de adău-

gat 11 la fiecare dar deh, 

parcă tot e încurajator că e o 

singură cifră) în faţă El Teide 

devine reperul principal şi asta 

e sigur, mi se dă chiar şi în 

scris. Sunt pe drumul cel bun, 

nu că ar mai fi fost şi altul. 

Acasă am, pe un raft din 

bucătărie, o poză cu Rodi bând bere dintr-un pahar, la Praga, în 2010. 

Vremuri mai bune. Poza e înrămată şi intenţionat am pus-o pe un raft 

mai sus, de deasupra blatului. Când îmi pun o „nefiltrată” în halbă, 
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întotdeauna beau o primă gură, nerăbdător. Atunci dau capul pe spate 

şi aşa, privirea mi-e pe acea fotografie şi pot să mai beau o bere cu Rodi. 

Acum am bidonul la gură, sorb cu sete ultimele guri de apă dând capul 

pe spate şi am în faţa ochilor doar El Teide. Înalt, maiestuos, dominator.

Într-o curbă largă spre dreapta se vede sub mine toată valea, acoperită 

de o ceaţă albă. Pornesc camera de filmat şi vorbesc singur, cu voce tare. 

Îmi spun că de fiecare dată când mi-e aşa de greu ca acum, promit că 

nu mai fac asta. Pe urmă ajung într-un loc minunat, cum e cel de aici, 

mă uit de sus la toţi şi la toate şi îmi spun că a meritat orice efort. Pe 

lângă mine vâjâie un motociclist. Are pe puţin 100 km/oră. Oare cu ce 

a rămas omul ăsta din toată urcarea pe El Teide?

Pe kilometri ăştia mi s-a format în minte gândul că urcarea asta, lungă 

şi care pare să nu se mai sfârşească, seamănă cu viaţa mea din ultimii 2 

ani... Asta apropo de ce îi spuneam lui Cătălin, zilele trecute. Şi imediat 

fac, fără să vreau, legătura. De fapt nu sunt chiar doi ani... Ba da, uite 

că suntem în 13 ianuarie şi sunt exact doi ani de când ieşeam cu Rodi 

din clinica unde primiserăm veştile cumplite, practic sentinţa ei. Exact 

acum doi ani mergeam aiurea prin Bucureşti cu maşina, plângând 

amândoi... Ochii îmi înoată şi acum în lacrimi dar sunt după ochelari şi 

nu-i vede nimeni. Şi dacă i-ar vedea, ce? Uneori e bine să mai şi plângi...

Sunt într-un fel de vârf, mai mult o cocoaşă, pentru că şoseaua coboară 

apoi uşor spre o parcare şi tot platoul craterului se desfăşoară în faţa 

ochilor mei care se măresc a mirare. Este incredibil! Mi se taie răsufla-

rea. Nu neapărat pentru că e chiar aşa de frumos peisajul, estetic vor- 
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bind, dar e impresionant. Să fi ajuns deja sus? Aici, la tabla cu 3km? Păi 

şi cei 11? Nu pare să mai fie ceva de urcat pe câmpia asta. De bucurie 

că am păcălit 14 km aşa, dintr-o pedală, după ce mă uit scurt în spate 

şi mă conving că pe vreo 2-300 de metri nu e nici o maşină, încep să 

fac opturi printre liniile de pe mijlocul şoselei. Mă joc. Sunt doar la 

2050 m dar cred că e gata urcarea. Sau mi s-a stricat Garmin-ul. Şi 

faaaac opturi aşaaa... şi uit de mine făcându-le şi filmând asta, iar când 

mă retrag din nou pe dreapta pe lângă mine trece un Fiat micuţ care 

îmi dă un claxon scurt, de salut. Omu' ajunsese în spatele meu, s-a prins 

ce fac şi că fac asta de fericire că am ajuns sus. N-a vrut să-mi strice 

plăcerea, a stat cuminte până mi-a trecut. Gracias! 

Toată „câmpia” asta e nea-

gră, cât de neagră se poate 

şi aici nu mai e chestie nici 

de nuanţe, nici de focalizare. 

Pare un ogor arat şi nedis-

cuit, pe stânga şi pe dreapta 

sunt numai bulgări mari de 

lavă răcită, un ogor de 

uriaşi. În faţă se ghicesc 

nişte creste spre care merg 

eu acum. Rulez în viteză pe 

un – să zic – 1-2%, la vale. 

Pe insula asta nici măcar 

câmpia nu e plată, chiar şi 

aici drumul e uşor valonat. 

Pe măsură ce mă apropii 

văd că ajung la o intersecţie, 

unde mă aşteaptă Karina, 

Hans şi Cătălin. Mai înainte 

l-am întâlnit şi pe Alin, se 

întorcea pe acelaşi drum, dacă ar fi venit cu noi pe la Vilaflor ar fi avut 

prea mult de mers la întoarcere, până la el, în Alcalá.

Acum mă dumiresc şi eu cum e cu cei 11 km. De la intersecţia asta în 

care suntem acum şi unde cei 29 km din Chio s-au resetat la zero, în 

sfârşit, un drum duce în stânga, la Cañada Blanca şi spre telefericul cu 

care se poate ajunge foarte aproape de vârful vulcanului. Până la tele-

feric mai sunt cei 11 km. Dar nu e timp (şi nici chef) de ei acum, mai 

avem cale lungă pe coborâre şi apoi până acasă. Drumul despre care  

91

E
L
 T

E
ID

E
, 
v
a
r
ia

n
ta

 l
ig

h
t



spun pare să ocolească tot platoul ăsta, „Llano”, cum scrie undeva şi asta 

mă duce cu gândul la Winnetou şi pământurile lui, Llano Estacado, par-

că aşa se numeau. Pare plat, dar cine să mai creadă aşa ceva? De fapt 

urcarea de jos, din Playa San Juan, are, real, „doar” 42 km...

...plus cei doi kilometri şi jumătate pe care îi mai avem, totuşi... Vedem 

drumul din parcarea unde stăm să mâncăm ceva de prin buzunare, urcă 

nu foarte dificil spre cota maximă şi abia apoi merge la vale, la Vilaflor, 

pe unde vrem să coborâm azi. Începe urcarea şi... tablă cu 54 km! Abia 

l-am resetat de la 29, iar începem? Din fericire, acum sunt aproape toţi 

la vale. Pe porţiunea asta peisajul parcă se mai înveseleşte, culorile vi-

rează spre maroniu, lava n-a trecut de creste, ea n-a mai putut urca ce 

urcăm noi acum. Stâncile le avem chiar deasupra capetelor şi sunt 

sculptate de vânturi în cele mai năstruşnice forme. Hans dă un sprint 

printre mine şi Karina.

Cota maximă o atingem într-o mică parcare, foarte comună, cam cum 

e Urdele pe Transalpina, nici un indicator de altitudine, un chioşc, o 

tablă, să lipesc sticker-ul cu CLAS, nimic... Presimţeam eu ceva jos, când 

făceam comparaţia. În Dolomiţi aici ar fi fost un restaurant cu pensiune 

şi am fi putut mânca un minestrone fierbinte... Acum stăm doar la poze.
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Zona asta aduce foarte mult cu Col d'Izoard, varianta pe maro, nu pe 

alb-gri. Acolo erau calcare, aici e lavă. În spate se vede „La Sombrera”, 

mă rog, tre' să ai multă imaginaţie ca să ţi se pară că bolovanul ăla 

seamănă cu un sombrero.

Suntem la 2240 m după Garmin-ul meu. Nu e chiar 2300 m, dar este 

suficient. În plus de asta, o urcare continuă de 2200 m în luna ianuarie, 

pe bicicletă, e ceva grozav! Mai devreme, la intersecţie, mă gândeam că 

bine, nu azi, dar mâine, când ajung aici aş putea face dreapta (vom veni 

de la Vilaflor) ca să merg şi să fac nişte poze pentru Maître Radu, cu 

hotelul unde trage de obicei Lance când vine la antrenamente de altitu-

dine. Ia uite, acum vreo trei ore mă socoteam cum să fac să ajung în 

viaţă aici, sus şi acum iar sunt cocoş! Pentru mâine, desigur. Aşa e sim-

plu. Se întâmplă ca şi acasă. Seara stau şi mă gândesc la ce planuri am 

pentru a doua zi şi mi se pare că pot să fac orice pentru că mâine e de-

parte, până atunci mai este mult. A doua zi, de dimineaţă, deja mă în-

trebam „Oare cum naiba mai ajung eu şi azi până la 2200 de metri? 

Nici vorbă de hotelul lui Lance. Cum m-am şi putut gândi la aşa ceva?”. 

Natura omenească... 
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Coborâm spre Vilaflor. Nicio groapă, niciun fir de nisip pe asfalt, nicio 

grijă! Iau viteză pe nişte curbe largi, cu vizibilitate, mai jos văd printre 

copaci un autocar, o ajung pe Karina şi amândoi ajungem autocarul care 

se cam chinuie pe câteva curbe mai strânse şi acum ne încurcă. Adevărul 

este că am mai învăţat să cobor în ultima vreme şi parcă am prins şi 

ceva mai mult curaj. Nu-i vorbă, teoria o ştiu, o ştiam şi înainte, chestia 

cu trasele ideale, cu înclinarea la curbe, dar când tot drumul sub tine e 

numai capcane, e greu să aplici teoria. Aici însă am ocazia să fac asta şi 

viteza mea scade rareori sub 60 km/oră. Cum este şi puţin vânt de faţă 

practic nici nu folosesc frânele, reduc viteza înainte de curbe doar din 

„flapsuri”, ca avioanele la aterizare, adică mă ridic un pic de pe ghidon 

şi vântul face toată treaba. Asta e bine, n-am grija jenţilor care s-ar 

putea încinge. 

Da' vorba e, ce facem cu autocarul ăsta? Tocmai acum vizibilitatea nu 

mai e ca şi mai sus. Prind totuşi o bucată dreaptă ceva mai lungă şi 

intru în depăşire, cam periculos şi la limită, recunosc, dar mă bazez şi 

pe faptul că eu sunt îngust şi drumul e lat, dacă chiar apare ceva neaş-

teptat din faţă, cu puţină bunăvoinţă, încăpem. Între timp dau la peda-

le cât mai repede, să trec, dar momentul m-a prins pe un pinion prea 

mare aşa că dau în gol de câteva ori până schimb repede şi reuşesc să 

trec. Karina a rămas, cuminte şi cu minte, în spatele autocarului, aştep-

tând un moment mai bun. Jos iar o să mi se spună Cipollini... Pe mo-

ment am impresia că e pornită camera de pe cască, e fain dacă am 

filmat asta, dar acasă aveam să văd că n-a fost aşa, din păcate. Panta e 

mare, dacă e să mă iau după cât de repede prind viteză şi mâine pe aici 

trebuie să urcăm... Da' hai să nu-mi stric plăcerea!

Mă întâlnesc cu Cătălin şi Hans la benzinăria la care am mai fost, în 

Vilaflor. Nici acum nu mergem la terasa de vis-à-vis. Acolo au ciorbe, 

mâncare... Piei, ispită! Până acasă mai avem mult de pedalat. Bem o 

Cola rece, chit că suntem cam congelaţi, o bem mai mult de sete, găsim 

şi un automat de cafea care însă nu dă rest şi abia ne scotocim de mo-

nezi pentru două cafele pe care le împărţim ca două paie la trei măgari. 

Ar fi mers acum un ceai cu rom... Ne întrebăm de ce nu mai apare 

Karina. A trecut autocarul şi ea tot nu vine... Mă sună. Mă sperii, nu-i în 

regulă. Doamne, sper că n-a căzut... Nu, alarmă falsă, la intrarea în 

Vilaflor e o intersecţie pe care eu n-am văzut-o, în viteză fiind, şi 

Karina nu ştie pe unde trebuie să meargă. Uh!

Pe primii kilometri de aici, cum ştim deja din prima zi, ni se cam scu-
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tură fundurile dar apoi asfaltul e din nou din ăla bun şi nu ne mai oprim 

practic până jos. Am schimbat acel TF-38 pe care mergem de... nici nu 

mai ştiu de când, cu TF-51. Este pentru prima oară când mă satur de 

coborâre pe bicicletă! Mai mult de 32 de kilometri, toţi la vale!

Pe drumul de revenire spre Adeje, Hans ne roagă să oprim câteva mi-

nute la Bike Point, să întrebe dacă au saboţi de frână pentru bicla lui. La 

aşa coborâre... S-or fi uzat. Până stăm să îl aşteptăm, pe lângă noi trece 

un tip înalt, sculptat parcă în lemn, aşa muşchi are pe el, tricoul stă 

cumva pe umerii lui ca pe umeraş şi nu zic asta la mişto, are un spate 

foarte lat. Căzut în admiraţie, nu remarc în primă fază tricoul de Geiger 

de pe el. Abia apoi, când Cătălin îl abordează: „Salut! Eşti român?” şi el 

răspunde, văd şi eu scrisul. Tipul este Mario (nume de scenă, altfel el e 

Marius), de pe undeva de prin Moldova şi asta se simte de la primele 

vorbe. E bucătar în Los Cristianos, triatlonist în timpul liber. Povestim 

mai multe, remarcă şi el cu voce tare tricourile Bikexpert. E liber mâine, 

ar veni cu noi, rămâne să mai vorbim despre asta. Seara, Karina şi 

Cătălin au deja „friend request"-uri pe FB, eu nu, că eram cu tricoul 

Cervélo şi nu m-a găsit. Până la urmă n-a mai venit, el ar fi vrut să fa-

că rulaj (pe unde dracu', nu ştiu!) şi ne tot convingea că e bine să mai 

lăsăm căţărările... Cred că de aia nici nu l-am mai chemat cu noi a doua 

zi. Cum să bicicleşti cu unul care vrea să îţi ia prăjituricile din faţă 

(savarinele, deh!) şi să îţi dea în schimb legume? O fi fost el bucătar, da'... 

Revenim în Adeje pe valonatele obişnuite, pe care mai adunăm vreo 150 

de metri cumulaţi de urcare. Am trecut bine de 2500 şi azi, aşa că me-

dia mea nu e încă în pericol. După cum merg lucrurile, nici nu cred că 

va fi. Chiar aş putea-o ridica la 2000 m/zi. Facem cei 12 km la recover, 

pe pinioane mari, doar Cătă şi Hans încearcă ceva pe o urcare mai lungă 

dar renunţă şi ei pe la jumătate. A fost greu azi, a fost mult şi sunt sigur 

că ei nici n-au urcat la „dolce far niente” ca mine, ăştia doi se concu-

rează non-stop. Parcă n-ar fi din aceeaşi echipă. Sunt curios cum vor 

face la Absa Cape Epic, în Africa, acolo trebuie să meargă împreună, nu 

de alta, dar sunt coechipieri.

La hotel, sunt frânt... Azi îmi pun şi compresivele pe coapse şi gambe, 

după duş. Am uitat până acum de ele, dovadă că nu a fost cazul. Dar 

acum mă gândesc la ziua de mâine, în care iar o luăm de la zero şi mer-

gem până sus. Cel puţin asta e intenţia noastră, rămâne de văzut dacă 

vom putea. În fond, de ce mă gândesc de azi? Mai bine să gust reuşita 

zilei şi mâine, vedem noi ce-o mai fi. Copiii m-au convins că ar fi bine să 
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îmi prepar şi un recover, să-l beau, eu în mod normal nu iau din astea, 

prefer berea. Acum beau un bidon de chimicale şi rămâne să văd cum 

vor relaţiona cu Amstel-ul la care – oricum – nu vreau să renunţ. Şi, 

vrem, nu vrem, tot tura de mâine revine în discuţii. Va fi mai grea, 

avem aceeaşi diferenţă de nivel dar în 30 km, nu în 39. Şi eu ştiu deja 

ce poate însemna asta... Şi nu mai trec chiar aşa de uşor peste o aseme-

nea informaţie. Hans susţine că e foarte fain, e urcarea lui preferată spre 

Vilaflor. Plec să mă relaxez un pic pe faleză, spre limpezirea minţii şi 

înregistrarea zilei pe reportofon, altfel cum să îmi mai aduc aminte tot, 

acasă, când scriu?

Stau la locul meu obişnuit, lângă ocean şi înregistrez valurile. Acasă, când 

îmi va fi dor de mare, pot pune înregistrarea, la fel cum pe vremuri am 

filmat minute în şir focul din şemineul de la Săcărâmb, să îl am pentru 

lungile seri de iarnă. Azi, dacă stau mai mult, pot prinde un apus de ex-

cepţie, cerul e limpede până la orizont. I-ar fi plăcut aici Rodicăi... Ea 

oricum era îndrăgostită de mare, de plaje... Nu s-ar fi plictisit o clipă, 

chiar dacă nu se dă cu bicicleta. Învăluit de pacea din jurul meu realizez 

că, la un an şi jumătate de când am pierdut-o, niciodată nu mi-a fost 

aşa dor de ea cum îmi este acum. Mai e şi momentul acela de pe vulcan, 

încă în mintea mea... 

Toate simţurile îmi sunt asaltate în momentele astea. În faţa mea văd 

un soare roşu care se stinge, încet, într-o nebunie de culori calde, în 

timp ce o corăbioară cu două catarge golaşe se profilează pe conturul 

insulei vecine, în urechi îmi sună vuietul de valuri care se sparg la nes-

fârşit de stâncile de sub mine şi aerul e plin de mirosuri sărate... Închid 

ochii, gust clipa, ăsta e un moment care rămâne pentru toată viaţa, 

unul dintre acelea după care îţi pare rău atunci când mori... N-am stat 

aşa prea mult, cu ei închişi, că era păcat de imaginile astea...
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Când dispare soarele, pe apă rămâne o singură luminiţă, mică, apărută 

cu mult înaintea stelelor. Uite, chiar, o scăpare. N-am ieşit aici noaptea 

pe faleză niciodată, oare cum o arăta cerul plin de stele deasupra valu-

rilor? Rămâne şi asta pentru anul viitor.
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Lângă mine am dovada faptului că, măcar din punct de vedere al sufle-

tului, sau spiritului, cum vreţi voi, suntem superiori animalelor. Câinele 

care a venit pe faleză odată cu mine, de mai bine de un sfert de oră, în 

timp ce eu visam, n-a scos botul dintr-o baltă. Apusul, corabia, valurile, 

toate l-au lăsat rece. Era iremediabil atras de ceva bun de mâncare, a-

colo, în apa aia. Lipsă totală de simţ al frumosului. Asta e diferenţa. Unii 

spun că mai e şi conştiinţa, dar în ce priveşte aspectul ăsta, am îndoieli.

Seara ne refugiem la hamburgeri. Nu cred că e cea mai bună alimentaţie 

după o zi de munte şi înaintea alteia, dar când trecem pe lângă terasă 

auzim Eagles, cu Hotel California şi eu la asta nu pot să rezist. În plus, 

hamburgerii oricum sunt atâââât de zemoşi şi berea aşaaaaa de rece... 

N-ai cum să treci mai departe, căutând mâncare „sănătoasă”. După ce 

comandăm, primim supliment un „Stairway To Heaven” într-o variantă 

Led Zeppelin live pe care n-am mai auzit-o, foarte faină. Când vine 

chelneriţa îi spun că la ei e cea mai bună mâncare, cea mai bună muzică 

şi cea mai bună servire. Se emoţionează atât de rău încât scapă pe jos 

nişte tacâmuri şi nici farfuria nu e departe... Chiar ea recunoaşte că s-a 

pierdut, după aşa laude. Cu ocazia asta intrăm în vorbă, spune că e ita-

liancă dar Cătălin, care ştie bine limba, crede că nu. Probabil o fi alba-

neză şi îi e ruşine să spună. Ar trebui să ne declinăm şi noi naţionalita-

tea, poate îi mai trece. 

Seara, în cameră, mai mănânc doar fructe. Cum să stai la film fără să 

ronţăi nimic? Acuma, mâine, cum o vrea Dumnezeul cicliştilor: recover, 

bere, papaya... Având grijă de ficat, am cam uitat de stomac...
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Pe vulcan, acasă la LancePe vulcan, acasă la LancePe vulcan, acasă la Lance
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Eeeei... azi doar scriu, nu mai plâng. Prietena Dorelei, care locuieşte în 

Los Cristianos, ne-a trimis câteva poze cu Tenerife în 3 februarie, adică 

la două săptămâni după ce noi ne-am repatriat.

V-aţi fi aşteptat să găsiţi imagini cu zăpadă într-o carte cu titlul "Cu bi-

cicleta prin Tenerife"? Nici eu... Aici este zona prin care eu am biciclit azi. 

Adică, azi 14 ianuarie, povestea din capitolul de faţă. Pe drumul spre 

Cañada Blanca. Parcă îl şi aud pe vreun copiluţ de pe insulă, care vede 

prima dată zăpadă, în dimineaţa respectivă: „Mamă, mamă, uite, plouă 

cu brânză!”. De frumos, e frumos, nimic de zis, da' nu pentru ciclism. 

Jos, pe plajă, 28 de grade şi seara, o privelişte făcută pentru ilustrate!
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Aş zice că sunt satisfăcut, ca orice român care se respectă. A murit ca-

pra vecinului şi aici mă refer la Fibră, care huzureşte în continuare pe 

insulă, cine ştie până când, în timp ce noi ne luptăm acasă cu luna asta 

a lui februarie.

Dimineaţă, stretching la locul obişnuit şi – la revenirea spre hotel – un 

iz nu prea discret de „acasă”: în faţa uneia dintre băncuţele de care e 

plină faleza, un evantai de coji de seminţe de floarea soarelui. Românii – 

Nutline. Când îi povestesc, Cătălin îmi spune că e posibil să fi fost ruşi, 

că cică de la ei am luat obiceiul ăsta. Alături de multe altele, unul mai 

rău decât altul, aş adăuga eu. Da, e posibil. Oricum, n-o să aflu nicioda-

tă. Mă simt doar vinovat că m-am gândit direct la compatrioţii mei. 

Sau, n-am motiv să mă simt aşa?

Acum, problemă: se dă poza de ală-

turi. Întrebare: a cui este farfuria 

din partea stângă? Chiar şi dacă nu 

v-aţi fi gândit că doar eu puteam 

face poza, deci poate fi doar a mea, 

era oricum logic. Înainte de un 

drum lung, chiar şi la maşină faci 

plinul. Eu, de data asta, chiar am 

exagerat. Ştiţi cum fac maramu-

reşenii când merg să alimenteze în 

Ucraina? Bagă un lemn ca un ic sub 

roata din spate, pe partea cu uşiţa 

rezervorului, să se încline maşina şi 

să mai intre vreo 4-5 litri. Eh, aşa 

şi eu. Mi-am zis să umplu toate ser-

tarele disponibile. Nu din alte moti-

ve decât din teama că azi nu mai reuşesc să urc pe vulcan. Uite, de unde 

ieri de dimineaţă, când porneam de la 40 m altitudine, aveam picioa-

rele ca alea de la masa de snooker, azi o iau de la capăt. Cu tupeu, aş 

zice. Am mâncat tot ce era pe farfuria aia, dacă cineva chiar se întrea-

bă... Papară din 4 ouă, cu ceapă, în ciuda oricărui nutriţionist, licenţiat 

sau nu, cum ar zice doamna doctor Simona Tivadar. Nuriţie şi multă 

bună dispoziţie, de asta avem nevoie azi, mai mult decât oricând.

Nu mai ţin minte dacă în dimineaţa aia am mai stat la cafea, la locul 

obişnuit... Dar pentru că traseul nostru de azi trece prin Adeje şi trebuie 

să-l luăm pe Hans, presupun că n-am ratat ocazia. Atâta doar că nu 

ne-am întâlnit cu nimeni mai deosebit, nici cu englezi care să ne admire 
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bicicletele (şi pe noi, implicit), nici cu francezi în căutare de biciclete de 

închiriat. Probabil că nici prăjiturica nu am nimerit-o prea bine, n-a 

fost memorabilă. Ca aia cu nucă, de exemplu. Plecăm din Adeje toţi pa-

tru, în urma lui Hans care cică ştie ruta. Sau, mă rog, direcţia. Mă simt 

tare bine în grupul nostru de patru, toţi îmbrăcaţi la fel, în echipamen-

tul Bikexpert care, zică cine ce-o vrea, e frumos. Pe stradă lumea se 

uită după noi şi chiar aşa este, nu mi se pare doar mie. Acel spirit de 

echipă există, vă spun asta cu siguranţă. De aceea orice sport, chiar şi 

individual, e bine să-l faci alături de colegi de echipă, sau măcar de pri-

eteni. Singur, nu are nici un farmec. Şi asta o spun tot din experienţa 

personală, ştiind cât de greu îmi este acasă să găsesc oameni pentru un 

grup, când mergem la tură. 

„Ei, de aici mai avem vreo 2-3 km puţin valonaţi şi începem urcarea”, 

zice Hans (am tradus, că nu-s aşa bun la engleză ca să ţin minte o frază 

aşa de lungă) după ce lăsăm în urmă intersecţia spre Arona. Pe aici am 

urcat spre Vilaflor în prima zi, pe TF-51. Acum, după cei 2-3 km 

anunţaţi şi care între timp s-au făcut 12, ajungem în Las Chafiras, un 

oraş mare în comparaţie cu ce am mai văzut până azi, de unde facem 

stânga spre San Miguel, pe TF-65. Am vrut să sar peste bucata asta de 

drum, la povestit, nu vreau să îmi aduc aminte de ea, dar ca să respect 

în totalitate tura (şi cititorul, care trebuie informat), hai totuşi să vă zic!

12 km cu 580 de metri altitudine, câştigaţi doar pe urcări şi coborâri 

care „saltă” pe lângă autostrada plată ca-n palmă. Dacă e să facem o 

medie a urcărilor, pornind de la premisa că sunt cam jumate-jumate cu 

coborârile, ne iese un 4,8%. Nu pare mult. Mai punem un procent pen-

tru vânt şi deja avem media Transfăgărăşanului. Porţiuni lungi de urca-

re, la fel de coborâre însă nu ne putem bucura de ele şi nici odihni prea 

mult, pentru că vântul bate din faţă. Da' vânt, nu joacă. La vale este 

extrem de greu şi de obositor de rulat în condiţiile astea. E ca la alerga-

re, unde eşti încordat şi la vale. Pedalez alături de Hans şi Cătălin, 

Karina rămâne puţin mai în spate şi Cătă decide să o aştepte. Pe aşa o 

urgie nu poţi merge singur. Mă bucur că măcar el s-a gândit la asta, că 

eu, disperat să supravieţuiesc, am uitat de copil. Nu e de glumă şi nici 

nu exagerez, pe filmele montate acasă am ocazia să văd palmierii cum se 

îndoaie şi chiar nu poţi spune despre ei că sunt nişte copaci fragili. Sper 

că sunt copaci, să nu mă fac de râs... Schimb des trena cu Hans, norocul 

meu că e belgian. Dacă era italian, probabil o duceam singur. Mă simt 

bine, mai puţin un fel de nod pe care îl am în plex şi care doare/sufocă, 

câte puţin din fiecare. Recover, bere, fructe... Natura nu are milă. Peste  
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toate astea, micul dejun despre care tocmai am povestit. În rest, parcă 

împins din spate de jena asta, apăs vârtos în pedale. Metoda romană: fă 

să te doară ceva mai rău şi uiţi de prima durere. Picioarele mă dor, azi 

trece mai târziu senzaţia asta, da' trece.

Urcăm din Las Chafiras, destul de greu, câţiva kilometri buni. Pe primii 

dintre ei, plexul meu cedează... În sensul bun, adică nu mai doare. O fi 

văzut că n-are cu cine să-şi pună mintea. N-aş fi renunţat la tura de 

azi nici dacă m-ar fi durut toată ziua! În schimb Cătă şi Karina, mi-au 

spus asta seara, la hotel, au fost tentaţi să se întoarcă, din cauza vântu-

lui. Să mai spun şi că la începutul urcării aveam 27 km de la plecare cu 

800 de metri de urcare cumulată? Şi eram încă la doi paşi de plajă! 

Urc 2,5 km, pe stânga e Aldea Blanca, uite, nici n-am ştiut că Blanca, 

colega mea, e rudă cu Dan Andrei Aldea. Din spate apar Hans şi Cătălin 

şi îmi taie tot elanul când trec pe lângă mine. Eu aveam impresia că 

merg bine... În fine, „revelionul continuă...”, cum spunea Tomiţă al meu, 

că tot nu l-am pomenit în vacanţa asta. Adică urc încă 2,5 km şi acum 

pe dreapta e Las Zocas, da' nu intru, îl iau aşa, mai tangenţial, în timp 

ce admir priveliştea spre ocean. Şi, la final, 4 km unde doar serpentinele 

mă părăsesc, înclinarea drumului nu. Ajung în San Miguel. Aici iau, încă 

de la intrarea în localitate, în plină barbă, două urcări din alea nesimţi-

te, de 14-15%, ca două upercuturi. Noroc că sunt scurte şi, la intersec-

ţia în „T” unde intru pe TF-28, fac dreapta, cum spun indicatoarele. 

Faptul că deja Vilaflor apare pe table nu mă încălzeşte cu nimic, m-am 

lămurit deja că oamenii de pe aici semnalează chestii care sunt la dis-

tanţe mari, „El Teide – 43 km”, remember? În schimb mă încălzeşte că 

doar opresc un minut lângă Hans şi Cătă, care stau pe o terasă la cafea 

(să însemne asta că totuşi azi-dimineaţă nu am stat?) şi pornesc în con-

tinuare, la deal. Măcar prin constanţă şi anduranţă să fiu primul, dacă 

prin forţă şi viteză nu am cum.

Starea mea e de-acum schimbată cu – ha, era să zic cu 360 de grade, 

ca folbalistu' ăla, nu-i mai ştiu numele – cu 180 de grade. Sunt în frun-

tea grupului, nu contează că la asta s-a ajuns printr-un complex de îm-

prejurări favorabil mie. Curăţ tot balastul din minte şi rămâne doar in-

formaţia asta, care îmi dă putere. Mă simt fantastic, nu mă mai doare 

nimic şi parcă nu sunt după cinci zile de munte. Cine ştie cu ce au injec-

tat ţăranii de aici papaya, că de data asta am luat-o de la piaţa de 

lângă Lidl. Adevărul este că tura de azi pare croită pe gustul meu: în 27 

de kilometri m-am încălzit super fain, am avut ocazia să dau şi câteva 
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„şuturi” la puls pe câteva gâturi abrupte, cum zice Lely că e bine... 

Opresc totuşi să sorb un gel chiar la intersecţia de unde urmează să 

merg mai departe spre stânga, pe TF-563, un drumeag din ăla pe o 

singură bandă. Am deja experienţe dure cu drumurile de genul ăsta, mă 

pregătesc pentru orice. Până în Vilaflor mai am 11,5 km şi vreo 750 de 

metri de urcat. Media de 6,5% nu e cine ştie ce dar n-ar fi prima oară 

când mă lămuresc că media asta de pantă nu spune, de fapt, nimic re-

levant. Cât stau încep să aud de undeva, de sub mine, dinspre San Mi-

guel, scârţâit de roţi, ceva de genul celor care se aud când fac şmecherii 

deveni liniuţe în sensul giratoriu de acasă. Mă trag din drum, pentru 

orice eventualitate şi nu greşesc. Trece pe lângă mine un Fiat 125 vechi, 

albastru-Voroneţ, care probabil e la antrenament pentru Raliul Monte 

Carlo, secţiunea oldies. Curba din faţa mea o ia într-un drift (aşa se 

zice?) elegant, e bun tipul, n-am ce zice, da' pentru asta tot merită 

nişte dumnezei bombăniţi în barbă. Dacă mă prindea ceva mai sus, 

rulând? Gelul ăsta mă salvează de două ori. Mulţumesc Gold Nutrition!

Hai, că m-am speriat degeaba! Am pornit şi şoseaua urcă moale, în ser-

pentine, e lejer. De aia să-i fi plăcut lui Hans? Zicea că e traseul lui pre-

ferat spre Vilaflor. Trag tare, îmi pun în gând că aş putea să ajung la 

Vilaflor înaintea celor doi care mă tot depăşesc şi asta mă enervează de 

fiecare dată. Terenul îmi permite, de ce nu? Merg în 90% din capacitate 

mai mult de jumătate din drum. Când mai am vreo 5 km, trec prin 

nişte mici „chei”, drumul rupe practic o stâncă pe care constructorii au 

spart-o în două şi aici mă încord un pic pe vreo 3-400 de metri de 

10% dar îmi spun că e bine, cu atât va fi mai uşor după aia. Şi vine o 

bucată în care chiar trec pe foaie mare, se mai şi coboară o vreme, apoi 

merg pe 1-2%... Ar mai fi 3 km şi... mă uit pe Garmin, socotesc, mai 

socotesc o dată, îmi dă tot aşa deci e bine, adică nu, nu e bine, doar 

calculul e bun... cam 330 de metri de urcat?! Mno, domnia se plăteşte...

Au fost cei mai grei 3 km din zilele de azi şi ieri, luate împreună. Sub un 

soare nemilos. Retrăiesc urcarea de „intervale” cu Karina. Dar măcar 

acum ştiu că sunt numai 3 km. N-ar fi trebuit să scrie şi ei ceva la 

stânca aia tăiată? Ceva de genul „Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate”, 

ca pe Zoncolan. Să ştiu şi eu cum să dozez efortul. Acolo încă trăgeam 

tare, să ajung înaintea „rachetelor” sus şi acuma trag să mor. Dar, ca 

orice căţărare, se va termina şi asta... Aproape de intrarea în sat dru-

mul meu parşiv, de o bandă, se uneşte cu cel mare, TF-21, care vine 

din Granadilla de Abona (şi pe care n-am apucat să-l mai facem anul 

ăsta), aşa că sigur va fi mai uşor pe ultimele sute de metri. Asta dacă 
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fac abstracţie de bucata aia pe care o văd în depărtare, la primele case, 

chiar înainte de intersecţia amintită şi care – la ochiul meu format – 

are cam 16%. Şi cam 200 de metri. „Solo-banda” al meu, drumul alb, 

deh, a ţinut să-mi mai tragă una, de despărţire. O urc şi pe asta, cum 

altfel? Şi, până în centrul satului, sunt răsplătit de un concert incredibil 

de cântec de păsărele, din copacii de pe marginea drumului. „Oda bucu-

riei” că am ajuns până aici. Sau un fel de marş funebru, la cum mă 

simt. Principalul este că sunt tot primul. Filmez, asta este o bucată de 

traseu care sigur va intra la montaj cu sonor. Acuma, sincer, nu ştiu 

dacă băieţii s-au lungit la cafea sau sunt eu aşa de bun? Prefer a doua 

variantă. Pe ei nu i-am întrebat cât au zăbovit acolo.

Ciudat de bine am mers, totuşi! Să fie de vină „recoverul” de ieri al co-

piilor ? Berea? Din nou aleg varianta „b” şi termin testul, că am ajuns la 

benzinăria noastră şi de data asta aleg terasa. Nu pentru ciorbă, dar o 

cafea fierbinte merge ca unsă!

Le-am dat distanţă vreo 5 minute, în paranteză fie spus. Cât putea du-

ra şi pauza aia a lor? A venit şi Karina aşa că pornim imediat mai de-

parte. Nu, nu, ha, ha, ha!... Am mai stat şi cu ea, să se odihnească. Nu 

am făcut pauză italienească. Nu ştiţi cum e aia? Grupul ajunge sus, stă, 

mănâncă, bea, se odihneşte, apare şi ultimul trăgând din greu la pedale, 

cade pe jos lângă ei, epuizat, şi atunci cei din grup spun: „No, ai ajuns şi 

tu? Alora, să mergem!”.

Ciorba pe care o vedem de fiecare dată pe panoul de reclamă e acum 

prezentă la 2 metri de mine, pe o masă, sub nasul unui moşulică turist-

motorizat. Şi cum miroaseeee... Ciorba, zic. Remarc că tot repet, chiar şi 

acum, cuvântul ăsta, ciorbă. E bun, măcar aşa să-l pot ţine pe limbă. 

Fugim repede afară, ne mai odihnim acolo, că înăuntru n-avem condiţii 

bune. Dacă mănânc acum mâncare, adio El Teide! 

S-au mai oprit doi pe cursiere. Cam leat cu mine. Unul are tricoul cu o 

cruce mare, albă, pe fond roşu, steagul elveţian. Merg spre el, cu mâna 

întinsă, spunând „Aaa, Cancellara!”. Râde, dăm mâna, eu sunt Alin, el 

nu e Fabian, este Nolan şi, când vede că în mintea (şi pe faţa mea, pro-

babil) nu se prea potrivesc ţara şi numele, îmi spune că e irlandez. Eu, 

român, nu mi-e ruşine, de-abia mai află şi alţii că şi pe la noi există 

ciclism. Îi povestesc că în Pirinei şi eu, îmbrăcat cu tricoul verde pe care 

scrie „Ireland” am fost confundat, ca naţionalitate. „Anyway, I was 

lucky, that guy wasn't an english man”, îi spun. „Yeah, yeah!”, da' parcă 

nu mai râde aşa cu poftă.
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Cei 12 km pe TF-21, până în punctul de maxim, la cca. 2250 m, ar fi 

trebuit să fie mai dificili, judecând după viteza cu care coboram ieri pe 

aici. Dar pot spune acum că a fost o bucată de drum chiar plăcută. Nu 

chiar uşoară, dar plăcută. O distanţă de 12 km e acum cumva cuantifi-

cabilă în mintea mea, după nebuniile de ieri. Pornesc pe ceaţă, în care 

intru de cum ies din sat; stă valul chiar lângă tabla cu numele localităţii 

de parcă are interdicţie de intrare. Hans mă depăşeşte şi pedalează 

ridicat din şa, deci dispare rapid din raza mea vizuală. Copiii vor pleca 

ceva mai în urma mea, aşa că urmează să urc singur până sus. Aproape 

până sus. Trec succesiv prin valuri de ceaţă deasă, câteodată atât de 

deasă încât nu văd maşinile care vin din faţă decât când sunt la 10-20 

de metri de mine. Azi aş fi avut nevoie şi de lumina frontală, dar asta e 

la Deva. Ţin cât pot de aproape de şanţul de pe marginea drumului, nu 

e adânc, dacă chiar mă scap în el pot să ies fără ajutor. 

Lângă un podeţ stau doi ciclişti cu MTB-uri, un el şi o ea. Când trec pe 

lângă ei încep să cânt (numai un nebun ca mine se putea gândi la asta) 

„it's a looong waaaay, to (Tipperary)...” şi tipul îmi ia imediat isonul „... 

to El Teideeee!” şi râdem toţi trei. Cum aş putea să ştiu când se nime-

resc fazele astea, ca să le şi filmez? Apoi undeva, pe la km 8 sau 9, în 

pădurea din stânga mea depăşesc Los Lajas, nu ştiu ce e, camping, te-

rasă, cert este că miroase a grătare ca la noi acasă, în Pădurea Bejan,  
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vara. Mă las purtat de valurile de mireasmă şi parcă simt că urc mult 

mai uşor, nu ştiu cum naiba! Abia pe urmă simt mâna de pe spate care 

mă împinge. E Karina. Mă ridic din şa şi accelerez, când m-au ajuns? 

Cătălin îi spune Karinei să repete faza că vrea să o filmeze şi eu n-am 

altceva mai bun de replicat decât că „te-ai gândit că poate eu nu 

vreau?” şi atunci renunţă... Ce încuiat am putut fi! Ar fi fost o imagine 

faină. Da' te pui cu mândria de macho? Cum să mă împingă fiică-mea 

pe căţărare? Ei, uite, aşa, că oricum deja e câteva clase peste mine. 

Acum îmi pare tare 

rău că am ratat faza 

asta... Ar fi ilustrat o 

etapă din istoria spor-

tivă a familiei.

Containerele Simonei 

nu lipsesc nici aici. Şi e 

aşa de curat în jurul 

lor! Pare că abia ce au 

terminat de măturat.

Pădurea e mai specială aici, apuc de data asta să o văd, într-un fel este 

când te uiţi în jur de la 60 km/oră şi altfel de la 12-13 km/oră. Acum 

parcă sunt cel puţin două soiuri de pin, unii verde deschis, cum am mai 

văzut, alţii verde închis, ca cei de acasă. Printre ei au rezistat, la peste 

2000 m cât avem 

acum, câteva – 

hai să le zicem - 

foioase, deşi au 

nişte frunze care 

pot fi confundate 

cu ácele, aşa 

uscate şi răsucite 

cum sunt, sea-

mănă cu cele de 

ceai negru chine-

zesc. Cerul este 

cât se poate de 

albastru. Daaa, 

avem mare noroc 

de vreme frumoa-

să şi azi!
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Şi... cu vreo 2-300 de metri înainte de vârf, se lasă, brusc, ceaţa... Vine 

din vale şi vântul, care bate din spatele nostru, o întoarce în loc şi o ţine 

departe de pădurea din care tocmai ce am ieşit. De aia să-mi fi părut 

aşa lejeră urcarea din Vilaflor? Am avut vânt din spate tot timpul? Că 

asta e chestia cu vântul, în ciclism: când e din faţă te opreşte, îl simţi, 

îţi intră pe sub tricou şi trage de tine înapoi, dar când e din spate nu 

ştii, îţi spui numai „Mamăă, ce bun sunt azi!” şi dai pedale. 

Hans ne aşteaptă sus, zice el că de vreo 15 minute. No, hai, că asta e 

chiar de baronul Münchhausen! Poate doar dacă urca în ritmul lui 

Contador. Şi dacă chiar ar fi fost aşa, acum ar fi trebuit să fie sloi, că în 

ceaţa asta e un frig de să-l spargi cu dalta! Nu stăm nicio clipă, nu e 

nimic de văzut, suntem cufundaţi în lapte. Ne dăm drumul la vale pe cei 

aproape 3 km, până jos, la intersecţie şi la muzeu. 

Văd maxim la 30-40 de metri în faţa mea. Karina cu Cătălin sunt în 

frunte şi nu vreau să pierd contactul vizual cu ei, aşa că „fugim” cu 

peste 50 km/oră şi ceaţa aproape că s-a transformat într-o burniţă 

care îmi umple ochelarii de apă. Trebuie că nu-s prea normal de cobor 

aşa în condiţiile astea mizerabile! Unde li s-o fi dus precauţia pentru 

Absa Cape Epic ăstora trei nebuni? Cred că de data, să scăpăm de frig 

este mai important... Am apucat ceva mai devreme să trag pe mâini 

încălzitoarele dar am rămas în tricou... Tragem cât se poate de tare să 

ieşim odată la soare. Şi asta se întâmplă chiar jos de tot, unde la dreap-

ta se merge la Cañada Blanca şi înainte se intrăm în câmpul de lavă. 

Stăm doar o clipă, cât să trag şi eu vesta pe mine, după aia iar pedalez 

în forţă (oare de unde mai am?) pe drumul acela drept. În stânga ceaţa 

se luptă cu vântul dar nu poate trece şi e pentru prima dată în viaţa 

mea de ciclist când mi-e drag de un vânt lateral. Rulez voiniceşte, pe 

foaie mare, în fruntea miniplutonului nostru, până în parcarea unde am 

tras şi ieri. Ne aşezăm pe parapetul de piatră care e cald de la soare şi 

putem şi noi să răsuflăm.
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Vântul chiar e un maestru azi, ne oferă câteva imagini fantastice! Mă 

întreb ce ar fi putut scoate din priveliştile astea un fotograf care are şi 

scule şi talent. Doar că – în general - fotografii nu merg pe bicicletă. 

Excepţiile pe care eu le cunosc, Adi Năsturică şi Traian Olinici, nu sunt, 

din păcate, cu noi. Aşa că facem şi noi ce putem, cu telefoanele mobile. 

Şi după ureche, ca lăutarii. Brăduţii ăia care par nişte omuleţi, acolo, pe 

linia stâncilor, sunt tare faini!

C
u
 b

ic
ic
le

ta
 p

r
in

 T
e
n
e
r
if
e

108



Durează destul de mult până prindem drumul liber ca să îi facem Karinei o 

fotografie de reclamă la Gold Nutrition, brand la care ea este ambasadoare 

sportivă, sau aşa ceva. Uite că, pe lângă că e la Dinamo, clubul meu de 

suflet, copilul meu mai e şi ambasador! Să mai zică cineva că nu am 

crescut-o bine.

Şi o fotografie în 

postura ei preferată. 

Cred că de peste tot 

pe unde a fost are aşa 

ceva. Îmi aduc aminte 

că în iulie, anul tre-

cut, i-am făcut o 

fotografie din asta pe 

"balcoanele" de lângă 

Alpe d'Huez. Aici pri-

veliştea, chiar dacă 

este de alt gen, nu e 

cu nimic mai prejos.

Mie – odihnit de-acum – îmi tună prin cap că m-aş duce, totuşi, până 

la hotelul lui Lance. Nu mai vrea nimeni să facă asta. Când mai multă 

lume îţi spune că eşti beat, te duci şi te culci. De data asta însă, nu. Timp 

am destul, mai sunt vreo 4 ore până se întunecă, de aici până acasă e 

doar coborâre şi spre Cañada Blanca drumul părea plat. Mă întreb doar 

de ce am mai făcut ăştia 3 km prin ogorul uriaşilor, până la parcare? 

Poate numai pentru imaginea asta. Atunci, ce să zic? A meritat.

Mie cred că 

mi-au făcut 

fotografia asta 

doar să o aibă 

amintire, în 

cazul în care nu 

mă mai întorc 

la hotel. Ştiţi 

cum zic ame-

ricanii în fil-

mele de război: 

„He didn't 

make it...”. 
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Singura teamă pe care o am este să nu fac pană. În ultima vreme am 

antecedente neplăcute la capitolul ăsta, am ciupit de două ori camera cu 

levierul şi de fiecare dată a fost singura pe care o aveam în buzunarul 

tricoului. Odată eram lângă Brad şi m-a „cules” Jancsi, altă dată lângă 

Hunedoara şi m-a preluat coach Costi. Acum – dacă ajung până la el la 

hotel – n-are decât să-mi dea Lance o cameră, dacă o fi acasă. Despre 

mine întotdeauna am spus că la tehnică am trei mâini stângi. Sunt doar 

utilizator de bicicletă. Şi dacă vreodată voi reuşi să fac excursia aia de 

2-3 luni, singur, prin munţii Europei, va trebui să rezolv cumva pro-

blema asta... Să iau cu mine un mecanic ar fi prea scump.

Prima parte a drumului spre Cañada Blanca merge spre lumină şi ca 

urmare mi se usucă şi mie rapid stropul de apă de pe vizorul camerei de 

filmat, aşa că nu mai ratez imaginile extraordinare care încep să îmi 

ruleze prin faţa ochilor. Sunt pe un adevărat Route 66 şi fac 2-3 poze 

pe care, rapid, le trimit la Ovi, pe WhatsApp. Primesc imediat o părere: 

"Parcă eşti pe Route 66!". Telepatia. 

Soarele e stăpân aici. Şi arde, mai ceva ca ochii primei fete de care te-ai 

îndrăgostit în liceu, când se uita la tine. Cred că şi pe Route 66 e la fel. 

Nu-i de mirare că pe marginea drumului trunchiurile copăceilor, tufelor, 

ce-or fi, că nu mai ştiu, se chircesc, uscate şi seamănă cu nişte piei de 

şopârlă întinse la uscat.
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Mă învârt în jurul vulcanului pe un arc larg de cerc orientat spre stânga. 

Probabil trebuie să ajung undeva la creasta aia zimţată şi sub ea or fi 

hotelul şi parcarea.
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Acum sunt cu adevărat în cea mai spectaculoasă parte a craterului şi 

îmi pare tare rău că nu am reuşit să îi conving şi pe ceilalţi să vină aici. 

N-am decât să filmez şi să fac multe poze ca să le arăt. 

Să nu credeţi că am uitat ce am spus, că pe insula asta nu există plat. 

Nici aici drumul nu stă cuminte, mă urcă şi mă coboară lin dar nu mă 

deranjează asta, la deal e foarte uşor şi la vale mă mai răcoresc. Maşinile 

trec des pe lângă mine, e duminică, normal. Da' ce-mi veni mie cu 

duminica asta? Cine să vină numai pentru week-end în Tenerife? Aici 

ori sunt turişti şi pentru ăştia nu contează ce zi a săptămânii este, ori 

localnici care mă îndoiesc că nu au fost deja de zeci de ori în craterul 

ăsta. Cert este însă că maşinile şi curentul pe care îl fac nu mă prea 

ajută la răcoreală pentru că ele continuă să treacă pe lîngă mine larg, 

de parcă aş avea prinsă de umărul stâng o săgeată spre mijlocul drumu-

lui pe care scrie „minim 1,5 m”. Ei, uite, asta e o idee pe care ar trebui 

să o punem în aplicare acasă, la prima „masă critică” de la primăvară!

Llano de Ucanca. Probabil că dacă ar fi să iei la pas toate coclaurile as-

tea, înarmat doar cu beţe de trekking şi cu bocanci foarte rezistenţi în 

picioare, că lava asta parcă taie, aşa e de ascuţită, ai avea ce să vezi! 

Stâncile au tot felul de culori şi – probabil în funcţie de curenţii de aer 

de la momentul respectiv – lava s-a solidificat în nişte forme ce par a fi 

gândite de Gaudi. Apoi vânturile au desăvârşit opera.
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O potecă discretă te coboară printre coloşii ăştia până jos, la câmpul de 

lavă. Acum nu e timp, distanţele sunt lungi şi pantele abrupte, cine vrea 

să vadă mai îndeaproape totul, trebuie să îşi rezerve o zi întreagă doar 

pentru asta.
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Că o fi plat sau nu, vorba e că se termină şi nici vorbă de hotel! Dacă 

mă uit mai bine în zare, parcă-parcă se vede drumul cum urcă până în 

şaua aia din stânga mea... Au fost, până la urmă, 2,5 km cu 180 m 

diferenţă de nivel. Un fleac. Ce mai înseamnă 180 de metri? Nici măcar 

nu i-am simţit... Când sunt aproape sus, trec printre nişte stânci şi îmi 

răsar în faţă, treptat, pe măsură ce urc, Roques de Garcia. Cam cum 

apărea poarta de finish astă-primăvară, la Zalău, în concursul ăla care 

se termină pe o pantă de 18%, fi-ţi-ar să-ţi fie ideea, Ciocane! Aici însă 

panta e blândă şi mă lasă să admir nişte adevărate grupuri statuare în 

care, cu puţină imaginaţie, poţi vedea tot felul de personaje fantastice. 

Mie mi se pare că în stânga iese parcă din apă un bot de delfin, apoi 

este un pelerin cu o căciulă ţuguiată, care îşi strânge, înfrigurat, mantia 

în jurul trupului, sub acel „deget” de piatră parcă pot distinge un mic 

sfinx, chiar dacă uşor deformat. Cum spuneam, totul depinde de cât de 

mult eşti dispus să fantazezi. Dacă fac album foto cu Tenerife, poza asta 

va candida la coperta din faţă.

Dau nişte ture prin parcare, până la urmă nu mai fotografiez hotelul 

pentru că e prăpădit, banal, un motel cu câteva camere, poate nu l-am 

nimerit eu pe ăla bun, al lui Armstrong şi decât să îi duc lui Maître un 

fake, mai bine nu. Filmez şi surprind două domnişoare care dorm, cap la 

cap, pe un parapet de piatră, apoi trec în parcarea de lângă stânci. Aici 

îmi face o poză nenea de la pază. Destul de bună, păcat doar că i-a 

tăiat vulcanului capul...
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Spre interiorul zonei cu stâncile sunt amenajate trepte dar nu sunt pen-

tru mine, în situaţia de acum, cu plăcuţele pe tălpi. Lasă, că mâine, 

dacă tot e zi de pauză, urcăm iar pe vulcan, de data asta cu maşina şi 

atunci avem timp (şi încălţări potrivite) pentru colindat. 

Când cobor spre „câmpia” de la 2100 de metri altitudine mă bucur 

sincer că drumul a urcat până aici. Ce fain e acum, la vale! Opresc doar 

cât să mă uit câteva clipe la imaginea lavei, oprită din curgerea ei de 

aerul rece. Seamănă cu apa care se retrage din valurile de pe plajă, 

atâta doar că e încremenită. Şi neagră.
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Rulajul spre ceaţa care mă aşteaptă la intersecţie, de parcă ar vrea să 

coboare cu mine, îmi dă timp să mă gândesc şi la probleme mai concre-

te, mai lumeşti. Da' unde să te ascunzi? Poate doar dacă mă pun pe 

burtă între scaieţii ăştia. În fond, ar fi bine să mai ţin lichidele în mine, 

sub orice formă or fi ele acum, pentru că bidonul e gol şi nu cred să dau 

de vreun izvor. Mă ia setea instantaneu, numai la gândul ăsta. Până 

acum m-am luat cu spectacolul şi am uitat, dar până jos, la cota 1100 

unde este terasa salvatoare, mai am cale lungă. 

Soluţia vine când trec pe lângă o parcare. Un tânăr cu ochelari de soare 

tip poliţist american (uite, încă o asemănare cu Route 66) vine dinspre 

maşină la marginea drumului, să admire priveliştea şi eu nu ratez oca-

zia. Opresc şi îl întreb dacă nu are un pic de apă. „Please, sir, do you 

have some water?”. Se uită la mine de parcă l-am înjurat. Nu pricepe o 

iotă. Băi, marea majoritate a spaniolilor de pe-aici sunt beznă la en-

gleză! Numai chiar cei care lucrează în turism ştiu câte ceva. Norocul 

meu se materializează într-o bunicuţă care prinde cuvîntul magic, 

„water” şi mă învaţă imediat echivalentul spaniol: agua. Ştiam şi eu, da' 

nu m-am gândit... Agua dulce, agua sala... Iglesias. Julio, bătrânu'. Am 

auzit că erau odată două fâţe de 16 ani în tramvai şi una îi zicea 

celeilalte „Auzi, fatăăă, tu ştiai că şi tata lu' Enrique cântă?”. Generaţii. 

Acum nu mai contează, c-o fi dulce sau o fi sărată, apă să fie. Umplu 

bidonul şi se pare că am şi eu succes la doamne mai trecute, ca şi Hans, 

cu nemţoaica lui de la Masca, pentru că mătuşica îmi oferă şi un pahar 

de suc de portocale. Mai învăţ ceva: „Usted?”. Vreau, cum să nu vreau!
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Pus pe picioare, pedalez spre locurile unde ceaţa se zbenguie pe crestele 

care sunt doar nişte umbre, cu soarele în spatele lor. Va fi frig acolo... 

Opresc şi din nou trag încălzitoarele pe mâini şi vesta pe spate. Foiţa şi 

căciuliţa rămân în rezervă, pentru coborâre. 

La finalul porţiunii de lavă neagră, pe unde rulez, în uşoară urcare, pen-

tru a doua oară azi, ochesc o imagine pentru care merită să opresc. 

Cred că totuşi voi face albumul acela foto. Mă gândeam că nu am destul 

material, de obicei în albumele astea intră doar crema fotografiilor din-

tr-o excursie şi de data asta nu pot spune că am foarte multe. Cert este 

că va fi bătălie mare pentru imaginea de copertă. Simplă şi de impact.

Mă lansez pe coborârea la care visam încă de ieri! Vorbeam cu Hans şi 

ziceam că vom coborî ca în melodia aia veche, a celor de Silver Conven-

tion, în care se repetă obsesiv „Fly, Robin, Fly”. Doar că trebuiau îndepli-

nite nişte condiţii pentru asta. Şi neapărat simultan, ca în bancul ăla cu 

blondele. Să ai casca îmblănită, mănuşile din piele de (go)ren, neapărat 

cu degete lungi şi dacă e posibil şi încălzitoare de picioare, am acasă da' 

cum să le fi luat cu mine, doar plecam în Tenerife şi când auzi numele 

ăsta te gândeşti la plajă, la soare, la căldură... La faţa locului şi în mo-

mentul lansării mele, bate vântul de parcă ar fi uitat cineva uşa şi gea-

mul deschise pe vulcan şi s-a făcut curent iar temperatura ajunge la un 

moment dat pe la 5 grade, deci cea resimţită (şi, aş zice, nesimţită) este 
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undeva aproape de zero la o viteză de 45-50 km/oră! Când încetinesc 

prima dată ca să mai suflu în degete, îmi ies aburi pe gură! E greu să îţi 

ţii şi echilibrul în condiţiile astea. După o vreme realizez că trebuie ori să 

mă ghemuiesc şi atunci parcă sunt mai stabil, ori să pedalez în draci la 

vale. E drept că iau viteză cam mare, dar parcă echilibrul e şi mai bun. 

După vreo 10-12 km de ghemuială sunt cam înţepenit în poziţia asta, 

aşa că trec la pedalat şi aşa reuşesc să scot o medie de 45 la oră pe cei 

29 de kilometri nesfârşiţi. Aproape că mi-aş fi dorit ca scenariile făcute 

acasă, când se făcea că noi suntem pe coborâre şi din spate lava curge, 

ameninţătoare, să fie adevărate. Poate se mai încălzea în jurul meu, cât 

de cât. În plus de asta, nu cred că aş mai fi avut reţineri în a-mi da 

drumul la vale, că vânt, că echilibru, că...

Cred că am scăpat şi de o repriză de ploaie pentru că la terasa unde 

speram să umplu bidonul (nu mai e nevoie, gracias, tía!) asfaltul este 

destul de ud, pesemne că nu de mult a trecut norul ăla. Opresc doar ca 

să-mi şterg mucii de la nas, că pe vântoasele alea n-am îndrăznit să fac 

asta din mers. Jos, în Chio, nu mai stau la „Parada”, sunt singur şi nu 

are nici un farmec aşa. Mănânc ultima jumătate de baton şi până jos de 

tot, aproape la nivelul mării, la Playa San Juan, sunt doar eu pe tot 

drumul şi ca urmare, îmi fac de cap. De data asta da, pot spune că e 

duminică după-amiaza şi asta se simte la trafic. Da' ce zic eu trafic? În 

9 km întâlnesc numai două maşini! După ce sunt gata-gata să rătăcesc 

drumul la o primă intersecţie, furat de priveliştea oceanului, îmi revin şi 

cobor în viteză mare, tăind curbele cu tupeul celui care vine după o tură 

grea şi frumoasă şi e încă plin de adrenalină. Intrat pe drumul principal 

de unde mai am 13 km până la hotel şi un milion de deluşoare de tre-

cut, opresc şi mă dezbrac la tricou. Îndes hainele prin buzunare şi plec 

încet. Mi-e foame, nu de alta... Azi am la activ 3 batoane, 2 geluri, 2 

Cola plus vitamina lui Rafael, a, nu, asta a fost ieri, deja le încurc, aşa e 

când faci vulcanul la foc automat, două zile consecutive. Şi totuşi, m-a 

luat o foame grozavă! Cei 13 km sunt lungi tare... În plus, la ultimul – 

zic eu – sens giratoriu, sunt gata să fac dreapta spre Callao Salvaje, nu 

ştiu de ce, doar ştiu că la noi e Playa Paraiso... Să fi coborât vreo 2-3 

km şi să trebuiască să îi urc la loc, era ceva! Acum mă gândesc că deja 

ştiam suficient de bine locurile încât ar fi trebuit ca din Guía să merg 

înainte, nu să cobor la valonatele alea! Într-un fel, însă, nu-mi pare rău, 

fără deluşoare nu mai adunam eu 3200 de metri într-o zi. Nici nu e o 

premieră diferenţa asta de nivel pentru 135 km. La Maratona dles 

Dolomites au fost peste 4000 m în distanţa asta. Dar 3000 de metri 
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urcaţi la kilometrul 85 la zilei, cum aveam azi sus, în crater... Chiar că 

n-am mai făcut aşa ceva în viaţa mea!

Bucla făcută de unul singur la Roques de Garcia a făcut toţi banii, asta e 

sigur şi cred că am avut curajul să o fac doar cu gândul la ziua de pauză 

de mâine. Nu mai aveam pentru ce să economisesc. Ce mai urma de 

marţi încolo părea atât de departe! Nu o să scap niciodată de obsesia 

asta, hai să nu dau totul că şi mîine mai am de mers şi cine ştie dacă o 

să mai pot. Cred că nu sunt suficient de prost ca să scap de ea. 

Când ajung la cameră aflu 

că nici în excursia asta nu 

am scăpat fără să avem 

evenimente. De data asta 

nu chiar legate de ciclism şi 

nici foarte grave. Karina, în 

timp ce era la plajă, a vrut 

să vadă cât de caldă e apa 

şi şi-a făcut curaj să intre 

în ocean. O aventură, în 

adevăratul sens al cuvân-

tului. După ce îţi învingi 

senzaţia de respingere când 

calci pe nisipul acela negru 

ca smoala, mai trebuie să ai 

şi un pic de şansă (sau pa-

puci speciali, ca în Croaţia) 

ca să scapi teafăr din întâl-

nirea cu pietrele tăioase. Ei, Karina n-a avut noroc de data asta şi a reu-

şit să îşi rupă degetul mic de la picior. Primim consultaţii de specialitate 

prin telefon, în conformitate cu ele o băgăm pe Karina în "operaţie" şi îi 

lipim degeţelul de vecinul lui, ca de o atelă. Aşa va pedala în următoarele 

zile şi a fost destul de în regulă. Măcar de-am scăpa numai cu asta...

Ies seara pe faleză, la plimbare, cu compresivele pe picioare şi la înregis-

trat întâmplările zilei. N-am mai avut vreme şi pentru plajă. Acum toc-

mai am trecut de banca Nutline când din faţă vine un cuplu în vârstă. 

Nu ştiu ce naţie sunt, nu vorbesc pentru că n-au loc de seminţele pe 

care le aruncă în gură cu voluptate şi cu o dexteritate demnă de Mărge-

latu. Se îndreaptă spre banca lor. Cineva le-a făcut curat.
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Mă trezesc bosumflat luni de dimineaţă, pentru că echipa m-a obligat la 

o zi de pauză completă. Fie vorba între noi, supărarea mea e doar aşa, 

de faţadă. Nu vreau să le arăt cât de bine îmi pică de fapt pauza. La 

prima oră îmi fac stretching-ul şi apoi, mâncând micul dejun, hotărâm 

cam ce ar fi de văzut azi. Din maşină.

Nu vreau să insist mult pe ziua asta însă e bine că am ocazia să mai 

prezint câte ceva şi din punct de vedere turistic. Hotărâm că am putea 

vedea de dimineaţă grădina zoologică din apropiere, Jungle Park, pen-

tru că este în drumul spre Vilaflor. Urcăm apoi în sat, numai bine ca să 

mâncăm şi noi, în sfârşit, la terasa aia pe lângă care tot trecem cu bici-

cletele de câteva zile încoace. Pentru după-amiază am lăsat vulcanul. 

Dacă nu este prea scump şi vremea e bună, poate urcăm cu telecabina 

mai sus, am înţeles că ar urca până pe la 3200 m altitudine. Vor avea 

şi copiii ocazia să vadă Cañada Blanca şi Roques de Garcia.

Să spun, în primul rând, că Jungle Park-ul este un loc care face toţi 

banii, chiar dacă intrarea pentru un adult este 26 de euro. Noi avem şi 

o reducere pentru că fiică-mea a găsit pe noptieră, cu totul întâmplător 

şi tocmai azi, trei vouchere lăsate de Olga. Rusoaica uitase să ne spună 

despre ele. Minus trei euro nu e mare lucru, dar înmulţit cu trei... Jungle 

Park este undeva pe urcarea spre Vilaflor, pe TF-28. Oricum, e plin de 

indicatoare, începând încă de pe autostradă. Nu mergem până acolo 

chiar pe ruta de bicicletă din prima zi ci nimerim printr-un sat şi pe 

nişte pante care, dacă am fi fost pe două roţi, ne-ar fi tentat. NICIO-

DATĂ nu e prea multă căţărare, cum îi scriam pe FB prietenului meu 

Jancsi şi el zicea că sunt masochist. 

Intrăm şi suntem imediat luaţi în primire de câţiva fotografi. Este şi aici 

sistemul obişnuit, îţi fac poze, vrei sau nu, apoi la ieşire, dacă vrei şi îţi 

plac, le cumperi. Dacă nu, probabil că le aruncă. Niciodată n-am înţeles 

de ce nu le dau pur şi simplu cadou, în preţul biletului, pentru că eu 

niciodată nu am văzut pe cineva să cumpere la final. Şi uite aşa aflu că 

un vultur e prea greu ca să îl ţii pe o singură mână, cred că are vreo 20 

de kile, i-ar sta bine în mijlocul mesei de Thanksgiving Day, în rol de 

curcan. E enorm, sunt chiar surprins. Apoi papagalul alb care, la un 

semn (sau sunet) al fotografului, se întoarce cu faţa la obiectiv şi numai 

că nu râde la poză. Şi pe urmă scăpăm şi intrăm pe alei.
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Parcul ăsta, că nu prea pot să-i zic grădină zoologică, e făcut în aşa fel 

încât te simţi ca în natură, alături de animale. Maimuţele au un spaţiu 

enorm la dispoziţie, utilat cu tot felul de „jucării” cât mai naturale, lia-

ne, copaci, din astea. Păsările sunt libere într-un cort foarte mare făcut 

din plasă şi senzaţia să fii printre ele, efectiv, este grozavă! 

Cătălin se alege acolo cu o piguleală prin 

cap şi prin barba nerasă de multe zile, 

spre amuzamentul unui rusnac blonduţ, 

de vreo 3-4 ani, care râde de se prăpă-

deşte când îl vede cu papagalul pe cap. Eu 

sunt gata să mă împiedic de o iguană; se 

plimbă pe alee de nu ştii dacă e locatar 

sau vizitator. Animalele periculoase sunt 

singurele aşezate în cuşti, dar şi astea fă-

cute din sticlă groasă, nu cu gratii. Hans şi 

Maria nu au venit cu noi tocmai pentru 

că ei nu suportă cruzimea de a ţine ani-

malele închise. Nu cred că ar fi avut aici 

prea multe motive să sufere din cauza 

asta, la fel cum şi animalele cred că sunt 

ok, cât se poate într-o grădină zoologică. 

Fără să ştim de asta şi fără să ne fi programat, la prânz avem parte şi 

de un spectacol grandios, dat de câţiva vulturi împreună cu antrenorii 

lor, cu adevărat ceva deosebit. În mijlocul parcului văzusem, la intrare, o 

arenă circulară cu tribune din piatră. Chiar mă întrebam care o fi rolul 

ei. Acum, toată lumea din parc este acolo (ei de unde or fi ştiut?) şi noi 

ajungem doar atraşi de vocea celui care vorbeşte într-un mic megafon, 

prezentând ceea ce se întâmplă. Din cele două turnuri sunt „lansaţi” doi 

vulturi pleşuvi care apoi se plimbă în zbor de la unul la altul, între cei-

lalţi patru antrenori de la sol. Treptat, în scenă intră tot felul de alte 

păsări şi asta ţine cam o jumătate de oră. Senzaţiile tari le au cei care se 

nimeresc chiar lângă cei care prind şi lansează vulturii, practic păsările 

aproape că îi ating cu aripile care au o anvergură incredibilă! Când totul 

s-a terminat, cei şase au ieşit pe o poartă din stadion şi în urma lor ve-

neau, care pe jos, care în zbor planat, toţi „actorii”. Cuminţi, ca nişte 

elevi care intrau la ore. Doar cei doi vulturi au continuat să zboare, fiind 

lăsaţi încă o vreme să se bucure de libertatea zilnică. Au dispărut sus, în 

tăriile cerului şi pe unul l-am mai văzut chiar şi când am plecat cu 

maşina, zbura deasupra drumului.
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De amintit pinguinii, leii de mare... mda, nu te aştepţi să întâlneşti aşa 

ceva într-un parc numit „Jungle”, dar... Faza simpatică este când Karina 

tot trage de noi să mergem la un bazin despre care scrie pe un panou că 

e practic maternitatea pentru foci şi lei de mare. O întreb ce se aşteaptă 

să vadă acolo? Are cumva impresia că tot timpul, de câteva ori pe zi, 

pentru turişti, câte o focă naşte? Contra unei sume de vreo 50-60 de 

euro, chiar te poţi bălăci împreună cu animalele astea, ţi se dă un cos-

tum de neopren şi te însoţeşte un angajat al parcului. Mie nu-mi prea 

place să înot, aşa că îmi găsesc la un moment dat o băncuţă foarte faină 

şi mă pun la odihnă, că asta se vrea de la ziua de azi, nu?

Găsim şi suricatele, simpaticele alea de le tot văd pe la National Geogra-

fic Channel, tot timpul agitate. Sunt într-un ţarc delimitat de un găr-

duţ nu mai înalt de jumătate de metru. 

Cred că dacă chiar vrei, poţi pune mâna 

pe ele, aşa cum dealtfel este şi la cangu-

rii pitici sau la struţii nandu. Totul este 

să te lase animalele... Ziceam de surica-

tele acelea cu mişcări bruşte şi cu reflexe 

rapide. De data asta găsim leneşul fami-

liei. Stă la plajă, efectiv. Doar când o 

simte pe Karina că vrea să-l pozeze, 

întoarce capul cu o expresie mirată şi 

care parcă îi bagă de vină pentru intru-

ziunea neplăcută în spaţiul lui privat.
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Grădina zoologică e fericit completată de o mică secţiune botanică. Tre-

cem printr-un culoar străjuit de orhidee, sunt superbe, sunt chiar sub 

nasul nostru şi totuşi niciun vizitator nu s-a gândit să rupă vreuna!

Destul cu parcul, urcăm acum 

spre Vilaflor rememorând prima 

noastră zi pe insulă. Depăşim cu 

grijă dovada vie a faptului că o 

cursieră poate fi extrem de re-

zistentă. Nu pot să nu mă întreb 

şi acum până unde o fi ajuns 

tipul ăsta!? Oare mergea pe 

vulcan? Mamma mia, ce pot 

face nişte paste dintr-un om!

În Vilaflor luăm prânzul. Finally! 

Meniul zilei, cu ăsta nu poţi greşi 

niciodată. În sfârşit, gust şi eu 

ciorba aia... Mde, o combinaţie 

cam nefericită între supă cu 

tăiţei şi o ciorbă de legume şi, în 

timp ce o mănânc, nu pot să nu 

îmi aduc aminte de bunică-mea 
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care – când eram copii – mânca la prânz ce rămânea de la noi, ca să 

nu arunce. Dar amesteca într-o farfurie felul unu cu felul doi şi mânca 

tot, la grămadă. Zicea că oricum în burtă merg toate. Calitatea princi-

pală a ciorbei de aici este temperatura de servire, extrem de ridicată. 

Acum îmi spun că ar fi mers una şi în tură. Mai luăm şi o friptură de 

vită cu salată, Cătălin ia şi o salată suplimentară pentru că meniul pre-

zintă toate felurile de mâncare însoţite de fotografii şi salata asta chiar 

arată bine. Când vine fata să ne servească, nu are destul loc pe masă 

pentru farfurii! Mâncarea în Tenerife, mai ales pe coclauri, e ieftină şi 

foarte-foarte multă. Reţineţi, asta v-o spune un mare mâncău. Şi de 

data asta ne cam batem joc de porţii, nu ştiu dacă se mănâncă jumă-

tate din ce este pe masă, vita aia e departe de a fi chiar argentiniană.

La masa vecină se aşează o pereche de ciclişti (de şosea, nu mai spun as-

ta, în Tenerife 90% sunt din ăştia) şi ea ne cam fură privirile. Nu pentru 

că ar fi cine ştie ce bunăciune, dar are un corp impecabil şi asta fiind 

undeva pe la 50-55 de ani. Probabil fostă sportivă, nu neapărat în ci-

clism, pentru că are un corp frumos dar lucrat, musculos, nu genul 

fotomodel. Îmi închipui că aşa trebuie să arate acum şi Jeannie Longo, 

campioana de la ciclismul de şosea, care are 60 de ani şi până în urmă 

cu 7-8 ani câştiga etape în Turul Franţei feminin. Dar nu e ea, din pă-

cate, asta vorbeşte nemţeşte. Pleacă amândoi destul de curând, după o 

cafea băută în grabă, afundându-se în frigul şi ceaţa de afară şi eu am 

un chef nebun să fur o bicicletă şi să plec după ei, să o văd cum merge!

Când ieşim afară şi noi, ajung însă la concluzia că totuşi n-ar fi fost 

chiar confortabil azi pe bicicletă... Bate un vânt îngheţat şi mă refugiez 

rapid în maşină. Plecăm la deal, spre vulcan, în timp ce „Jeannie” şi 

prietenul ei se întorc. Dezamăgire totală, ne aşteptam la altceva când  

i-am văzut! Îmi vine să merg şi să le spun să nu le fie teamă, ceaţa e 

doar aici, jos. Să strângă din dinţi şi din... tot ce mai pot, vreo juma' de 

oră şi după aia e senin. O vreme... Păcat pentru ei!

Sus, pe platou, nu e vreme chiar urâtă dar bate un vânt cu care nu ştiu 

zău cum m-aş fi descurcat dacă eram cu Toni! Nu merge nici telecabina 

care, în paranteză fie spus, nu e cine ştie ce, urcă chiar până la 3500 m 

dar aşa, la rasul dealului, nimic foarte spectaculos. Atâta doar că de sus 

ai ocazia, probabil, să vezi tot craterul şi nu poate fi o privelişte prea 

obişnuită. Am aflat că se poate merge până în vârf, la 3700 şi nu ştiu 

câţi de metri dar asta doar cu ghid, programare din timp şi permis 

special, pentru că e zonă de parc naţional. Sus e temperatură de iarnă, 
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ai nevoie de echipament... Complicat...

Schimbăm planurile din mers şi decidem să încercăm trecerea pe coasta 

nordică, să coborâm undeva prin Puerto de la Cruz. Ne tentează ce ne-a 

povestit Alin despre partea asta, cum că ar fi mai bogată în vegetaţie şi 

foarte frumoasă, chiar dacă pentru ciclism nu e aşa de potrivită, vremea 

acolo fiind destul de ploioasă. Karina şi Cătălin admiră nişte potecuţe 

făcute prin lava din jurul nostru, par a fi drumuri pentru MTB, contrar 

a ceea ce auzisem, că pe vulcan n-ar fi voie să mergi cu bicicletele în 

afara şoselelor. Sau poate sunt poteci de trekking. Se încing la discuţii, 

presupuneri despre cum ar fi să mergi pe acolo cu bicla, ce naşpa ar fi să 

iei o trântă pe pietrele alea ce par ascuţite ca briciul. De-ale lor. Eu, cu 

şoseaua mea. În dreptul telecabinei atingem maximul de altitudine pe 

drum, undeva în jurul a 2300 m, urmează să coborâm.

Şi... imediat ce depăşim creasta, începe ploaia. Ca la comandă. Creasta 

asta pare a fi un fel de graniţă meteo între două tărâmuri foarte 

diferite. Suntem cu maşina şi n-ar fi problemă, dar drumul e în lucru şi 

închis pentru vreo două ore, aşa că facem cale întoarsă. Nu-mi prea 

place că uite, nu mai coborâm odată la cote mai joase, pentru că simt 

altitudinea în respiraţie şi mă cam deranjează. Culmea, o simt acum, 

când sunt cu maşina. E clar, mie la altitudine îmi prieşte doar efortul.   

Fără căţărări sunt bolnav, auzi Jancsi? Oprim şi la Roques de Garcia dar 

copiii mi se par cumva blazaţi, poate şi din cauza vântului care îţi taie 

orice poftă de vizitat, de cum ieşi din maşină parcă te ia pe sus... Karina 

nici nu iese. Eu m-aş duce pe scările alea despre care povesteam ieri, 

poate aş coborî măcar un pic pe poteca ce te coboară pe platoul acela 

negru, cu acea curgere încremenită... Dar nu vreau să îi ţin aici dacă nu 

le place, aşa că ne urcăm în maşină şi mergem spre Los Gigan-tes, în 

speranţa că acolo, pe plajă, va fi cald şi bine. Şi ca să mâncăm, normal. 

În Gigantes coborâm de-a dreptul, chiar pe scările alea pe unde, în 

urmă cu trei zile, eu aş fi fost tentat să fac ciclocros cu bicicleta în braţe. 

Găsim pe jos un avion de hârtie şi ne jucăm cu el, ca nişte copii mici. 

Soarele, care e aici la el acasă, ne-a binedispus brusc. Facem o plimbare 

prin portul de yahturi şi mai colindăm o vreme pe lângă magazine. Cum 

spuneam, nu prea sunt deosebiri faţă de o staţiune de pe orice alt lito-

ral. Faţă de acasă lipseşte doar mizeria şi poate muzicile amestecate, dar 

asta este suficient ca să devină plăcută o astfel de plimbare. Ce continuă 

să mă surprindă este modul în care au folosit fiecare metru de teren din 

suprafaţa care este cât se poate de zgârcită cu construcţiile.  Şi aici, ca 

pe drumuri, "treptele" sunt la putere.
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Ar cam trebui să cumpărăm şi noi suveniruri pentru prietenii de acasă 

dar amânăm pentru mai târziu, pentru că foamea e pe primul loc. Gă-

sim o pizzerie şi Karina cu Cătălin s-au hotărât, aici e bine. Eu sunt încă 

plin de la Vilaflor, aşa că doar beau din două înghiţituri un ristretto, nici 

nu ştiu de fapt pentru ce îmi trebuie două înghiţituri pentru că e practic 

un degetar de cafea dar cu un gust impecabil. Până mai stau cu ei să vi-

nă cineva să ia o comandă, peste creasta din faţa noastră „răsare” un 

curcubeu cu atât mai neaşteptat cu cât este pe fond de cer senin. N-am 

văzut în viaţa mea aşa ceva! Mai mult ca sigur că e finalul ploii din care 

tocmai am fugit sus, pe vulcan. Poate că e mai bine că nu am coborât pe 

partea cealaltă. 
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Plec să reiau plimbarea pe străduţele înguste. Sau cel puţin aşa le spun 

copiilor. De fapt îmi găsesc un locşor discret, culmea, tocmai în spatele 

bisericii, cu băncuţe şi loc de joacă pentru copii, mă aşez, scot din ruc-

săcel o carte şi mă pun pe citit. E perfect! Poate mai puţin javra care 

mă latră o vreme de la un blacon, dar se linişteşte când n-o bag în sea-

mă. Aici e un loc în care nici n-ai zice că eşti într-o staţiune la mare, 

sunt înconjurat de blocuri cu un etaj, în ele par a fi garsoniere micuţe în 

care stau localnicii sau cei din personalul angajat pe la restaurante, te-

rase. Apropo, am văzut un anunţ la Irish Pub, caută om la servire. 

Tentant... Dar e prea frumos ca să dureze... Pacea mea şi lectura se duc 

naibii când sună Karina, după vreo 10-15 minute şi îmi spune să merg 

la ei, că au nevoie de ajutor. Ce să fie? Merg. Comandaseră pizza, ronde-

le de calamar şi cine mai ştie ce şi nu mai puteau să mănânce... Cică să 

mănânc eu. De jumătate de oră terminasem şi o îngheţată mare, chiar 

nu sunt în stare, aşa că luăm totul la pachet. Lasă, copii, că mănânc eu 

dimineaţă, înainte de stretching că uite, am ajuns la două mic-dejunuri, 

întâi era doar banana, acum este împreună cu creveţi, calamari sau 

pizza de cu o zi înainte şi, când vă treziţi şi voi, luăm şi micul dejun 

clasic, „în familie”. Aş fi tare curios câte kile oi mai avea...

Asta mă duce cu gândul la cactusul de lângă un trotuar din Los Gigan-

tes. Nu că l-am pozat eu de aproape. Chiar era mare, cred că avea un 

metru diametru!

La plecare, chiar lângă maşina parcată, Cătălin are un impuls legat 

probabil de o copilărie nefericită în care o fi fost prins la furat de cireşe 

C
u
 b

ic
ic
le

ta
 p

r
in

 T
e
n
e
r
if
e

128



şi ţine neapărat să intre într-o „seră” din aia să fure câteva banane 

chiar de la sursă. Ne întoarcem cu spatele, decişi să susţinem că nu e cu 

noi, în caz de ceva, însă Cătălin apare aproape imediat cu câteva banane 

cât degetul şi, în plus de asta, necoapte. N-a nimerit sezonul.

Nu mai ţin minte dacă seara am mai mâncat şi la noi acasă ceva... 

Probabil că nu, altfel plesneam. Sau poate doar am luat un hamburger 

„uşor” cu o sălăţică? Nu contează. Da' mi-am adus aminte o fază sim-

patică de pe terasa aia. În a doua seară pe care o petreceam acolo, de-

gustând deliciile casei, pe lângă noi trece bucătarul. Îl urmărim cu privi-

rea, se duce la Dino Market şi după câteva minute iese cu o plasă plină. 

Se pare că au un sistem mai aparte de aprovizionare. Parcă văd că îl 

scrie „pe caiet” şi la finalul săptămânii îi face o factură. Aşadar, tot ce 

mâncăm aici puteam pregăti şi sus, în cameră. A doua zi de dimineaţă 

chiar m-am uitat: chiflele se vând la pachet de şase bucăţi. Însă carnea 

n-am găsit-o.

Nu ne facem niciun plan de cu seara, aşa că dorm neîntors. Cu vulcanul 

am terminat, l-am executat „faţă-verso”, cum spunem noi despre căţă-

rarea de la Căprioara, de acasă, sau despre Transfăgărăşan. Cred că nu 

mai poate fi nimic altceva de speriat pe insula asta!
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Azi urcăm din nou în şa. Fericire. Da' de-acum gata, ar cam trebui să 

am grijă şi la mâncare un pic... Or fi ele turele lungi şi grele dar dacă 

bag calorii dublu decât consum, tot n-am făcut nimic. Tura în care por-

nim este tot ideea mea şi tare mi-e că de data asta l-am pierdut pe 

Hans de client. N-a zis nimic pe drum, dar l-am văzut ce faţă avea 

când... Hmm, toate la timpul lor...

Aşadar, tura de ziua 7: „Ce-ar fi, mă băieţi, să facem noi şi celelalte 

două drumuri de pe deal, alea albe? Urcăm pe la Lidl şi coborâm în 

Tijoco Bajo”. Suntem pe dealul ăla, ca acasă. Sau cel puţin aşa credem. 

Propunerea e votată în unanimitate şi consfinţită la cafeneaua de lângă 

bisericuţă. Vine şi Alin în Adeje, noi am întârziat nepermis de mult şi el 

deja are vreo 20 km la bord când ne vedem la cafea. Karina merge 

într-ale ei, azi are doar o oră şi jumătate de exerciţii aşa că pedalează 

spre Los Gigantes, pe valonate. Rămânem noi, patru bărbaţi hotărâţi 

care pornim de la Lidl. Alin ar fi trebuit să ştie despre ce e vorba dar nu 

a zis nimic şi la asta mă gândesc abia acum. Şi-o fi spus omul că avem 

ziua cu căţărări grele în pregătirea noastră şi ştim ce facem. 

Şoseaua dă câteva curbe strânse dar cu destul de mult drum drept între 

ele. Rulăm pe primele sute de metri ale urcării, suntem pe 11-12% şi eu 

mai am doar un pinion de rezervă. Îmi permit să remarc că dacă aici ne 

ia aşa de tare, eu o las mai... moale, că altfel nu ajung sus. Alin îmi spu-

ne că aici e blândă panta, mai sus e mult mai rău. „Mult??”. Cu încura-

jări din astea, e normal că rămân în urmă şi dau la pedale uşurel, cu 

teamă parcă. De data asta n-am mai socotit raportul lungime/altitu-

dine ca să văd cum stăm, nu că n-aş fi vrut, dar pur şi simpu am uitat. 

Acum îmi trece prin cap că s-ar putea să am parte de ceva ca în ziua 

intervalelor Karinei. 
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Când ajungem la primele case, care – fie vorba între noi – nu prea ştiu 

de ce localitate aparţin, în prima curbă la stânga am de ales între o în-

clinare de 20% ca să scap mai repede, pe interior adică, sau să iau exte-

riorul mai blând, dar cu grijă, să nu cumva să mă „scap” pe un şir de 

trepte care duc spre o casă. Spre casa ăluia, nu spre acasă... Aleg, totuşi, 

asfaltul, deşi treptele par mai lesne...

Sub mine sunt oricum „trepte” pentru că inginerii de drumuri din 

Tenerife, sau nu au avut fonduri pentru pregătirea terenului în vederea 

unui drum normal, sau nu le-a păsat cum va ieşi la final. Şoseaua ur-

mează, pur şi simplu, relieful. Dacă acum e dealul puţin mai abrupt, 

trebuie să trag de mine pe câte un „gât” de 16-18%, mai lung sau mai 

scurt. Poate crede cineva că mă joc cu poveşti cicliste de genul celor vâ-

nătoreşti, cu pantele astea. Dar, vai, mă jur, nu exagerez cu nimic :) 

Ştiţi vorba aia, martor mi-e Dumnezeu... Mie martor mi-e Strava, aia 

nu minte niciodată. Fotografii n-am apucat să fac, nici nu aveam cum; 

dacă opream, ăla eram! Iar capturile de pe camera de pe cască nu mai 

ştiau nici ele la ce unghi să stea, cu atâtea schimbări de înclinare.

La un moment dat chiar şi cobor (?) vreo 30-40 de metri. Pe urmă fac 

o curbă la dreapta, pe după zidul unei case şi în faţă am sora străzii 

Olarilor din Deva, unde şi-a dat Karina „bacalaureatul” în ciclism acum 

câţiva ani. Sora mai mare. Primul 22% al zilei.

Mă ridic din şa, altfel nu se mai poate. Adică, s-o mai fi putând, eu sunt 

cel care nu mai poate... Las' c-o trec eu cumva şi pe asta... Dar e lungă, 

al dracului şi sufăr ca un câine până sus, iar în curbă îmi stă o clipă ini-

ma, nu că n-ar mai fi vrut să bată, de la efort, dar drumul pare că 

merge drept în faţă şi este (dacă asta se poate) şi mai abrupt, cu mult. 
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Apuc să mă gândesc doar o clipă „Oare ce fac?”, apoi văd indicatorul 

salvator: o tablă rotundă, albă, pe care tronează o săgeată roşie spre 

stânga şi atât. Cine l-a pus ştia, cu siguranţă, că cel care răzbeşte până 

aici pe bicicletă nu mai are suficient oxigen în creier ca să „compileze” 

un semn mai dificil, eventual rutier. Aşa că ne-a arătat cât s-a putut de 

simplu doar că, uuuh, traseul nu e pe „peretele” ăla din faţă!

După ce trec şi mai fac vreo câteva sute de metri, mi se pare că nu 

merg bine. Adică vreau să spun că direcţia nu e bună, că la ce am urcat 

în ultimii kilometri pot spune că merg – pentru cât pretind eu de la 

mine – bine. Din mers îl întreb pe un tip dacă pe aici este drumul spre 

Taucho şi el îmi confirmă. Se uită atât de nevinovat la mine când îmi 

spune asta de parcă n-ar fi de pe-aici şi n-ar şti că după curbă iar mi 

se pregăteşte ceva. 
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Acolo iar urc din greu, pe 18%... Şi, contrar a ce s-ar putea crede, prind 

curaj. Îmi spun că după ce am avut până aici, dacă drumul e aşa până 

sus, adică „ciocane” din astea urmate de momente de respiro, fie ele cât 

de scurte, s-ar putea să mă descurc şi azi. Unde or fi ceilalţi trei? Unde-

va în faţă, sigur, că prin şanţuri m-am tot uitat după ei, la fiecare pan-

tă care trecea de 16% şi nu i-am văzut. Aşadar, azi voi mai birui una 

grea! Dreptate avea Alin când spunea că sus e foarte greu.

Acum pedalez la odihnă, sunt pe un mic plat şi n-am mai schimbat pi-

nionul, îmi cade bine pedalatul ăsta aproape în gol, muşchii se mai aeri-

sesc... Domnul (în)drumar care m-a îndrumat mai jos cu săgeata salva-

toare ar fi putut pune şi aici un semn, o tablă, pe care să scrie „gustă-ţi 

odihna, că nu ştii ce vine mai sus” dar nu, m-a lăsat aşa, în neştiinţă. 

Depăşesc gardul de plasă al unei hacienda micuţe şi... ce văd în faţa mea 

este inexplicabil. Şi inexprimabil, totodată. Cred că s-o fi terminat cota 

alocată de asfalt, altfel nu-mi explic de ce s-a renunţat brusc la curbe şi 

drumul e perpendicular pe curba de nivel, efectiv urcă drept pe deal! 

Undeva, la vreo 50 de metri mai în faţă, parcată în faţa unei porţi stă 

în soare o Toyota Hilux, verde şi mi se pare ciudat că îi văd aproape tot 

plafonul, până la parbrizul din faţă şi asta deşi privesc din spatele ei. 

Este maşina unei firme de construcţii, are o siglă simpatică pe geamul 

din spate, ceva cu o şopârlă care pune nişte cărămizi cu mortar. Să nu 

vă întrebaţi cum de am văzut atâtea în 50 de metri. Nu e greu, când 

mergi cu 6,5 km/oră, în plus de asta cei 50 de metri devin automat 

vreo 70 când mergi în bucle largi, de-a latul drumului şi asta doar ca să 

nu mai vezi pe Garmin acel 22% care nu vrea să mai dispară. Trec de 
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Toyota, acum văd următoarea porţiune de drum. E şi mai lungă şi mai 

înclinată. Şi atunci cedez... Mi-am promis că nu mai fac asta decât dacă 

pic de pe bicicletă, dar... Uneori tre' să-ţi vezi lungul nasului. Cobor. 

Merg pe lângă Toni, care pare că gâfâie şi ea. Când termin bucata asta 

urc din nou în şa, îmi promit. Aş avea nevoie de pauză, de o oprire, dar 

nu vreau să stau chiar în loc pentru că oricum nu aş putea porni de aici 

decât dacă m-ar ţine cineva până clipsez pedalele. 

Şi se termină bucata. Încerc să urc în şa şi s-o atac pe a treia, care nu e 

cu nimic mai prejos, dar nu pot. Drumul e prea înclinat. Mă bag pe o 

alee mică, lateral, nu reuşesc nici de acolo. Aşa că partea a treia a Gol-

gotei din Tenerife o fac tot „per pedes, apostolorum”. La ultimul, al pa-

trulea segment, mai am doar un mic 16% de trecut şi ăsta deja e reali-

zabil, aşa că lângă băieţii care mă aşteaptă sus ajung călare. Nu m-au 

văzut mergând pe jos (nici nu aveau cum, doar dacă se apropiau de 

„groapa” aia până la marginea ei) dar le spun, bineînţeles. Aici chiar că 

nu e nicio ruşine. Mă uit la feţele lor, mi se pare, sau sunt niţel desfigu-

raţi? Bine, poate mai puţin Alin care e foarte puternic şi ştia exact la ce 

se bagă azi. Ceilalţi doi, Cătă şi cu Hans, au fost luaţi prin surprindere. 

Sunt încântaţi, într-un fel, dar – cu toate astea – nu mai primesc 

laudele obişnuite pentru traseul ales. 

Acum nu ne mai rămâne decât să trecem acele „barranco” adânci care 

leagă satele. Mai întâi La Quinta, apoi Taucho şi la final Tijoco Alto. Am 

ocazia să traversez canionul cu ecou în care strigam cu Karina acum câ-

teva zile. Doamne, îmi zic, bine că n-am mai coborât în el atunci! După 

asta urcăm rapid spre la lumina zilei, din adâncurile lui, dar când ştii că 

ai doar urcarea asta, parcă e mai uşoară. 
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Ceva mai înainte, la cele patru porţiuni finale ale căţărării, cred că nu 

dificultatea lor m-a omorât cel mai mult ci surpriza că de fiecare dată, 

după fiecare bucată grea, nu era gata, mai urma una şi tot aşa... Am 

cedat psihic, în primul rând. Poate dacă voi mai avea ocazia să vin aici, 

ştiind ce urmează s-ar putea s-o dovedesc până sus, fără să cobor de pe 

bicicletă. Mi-e uşor să vorbesc acum, că am scăpat de acolo. Sunt deja 

departe de La Quinta dar tot la pantele alea îmi stă capul...

Aseară citeam, în „Următoarea poveste” a lui Cees Nooteboom, cum un 

profesor de istorie antică le povestea studenţilor legenda lui Phaeton. 

Ăsta îl rugase pe tatăl lui, Soarele, să îl lase să conducă şi el carul ceresc. 

Ca o paranteză, cred că de acolo vine şi denumirea modelului de lux de 

la Volkswagen. Revenind, era clar că n-o să poată conduce VW-ul ăla, 

cine ştie unde luase carnetul, ca urmare a şi căzut. În fine, că la asta vo-

iam să ajung: morala legendei este că da, nu l-a putut stăpâni, dar mă-

car a cutezat. Aşa şi cu mine azi... N-aveam cum să urc pe-acolo, cel 

puţin nu acum, asta e clar. Da' măcar am cutezat... No, noi pe bicicletă 

ne gândim la multe prostii...

Nu ştiu de ce nimeni nu mai are azi chef de o cafea, o Cola... Încă nu li 

s-a diluat adrenalina, pesemne. Merg ca zănaticii, degeaba încerc eu să 

le arăt terasa aia faină, cu picturi. Starea de excitaţie maximă cred că 

încă nu le-a trecut. Traversăm încă o barrancă, este canionul prin care 

eu merg a treia oară în vacanţa asta şi le povestesc cum îşi făcea Karina 

selfie-movie pe aici. Vorbesc la pereţi, la stânci, băieţii pedalează în 

draci, n-au vreme de mine. 
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Pereţii ăia la care vorbesc, dacă tot i-am pomenit, arată de zici că un 

excavator uriaş, aşezat pe celălalt „mal”, a muşcat din stâncă. Roca, aşa 

cum este ea, în felii, pare să imite urmele lăsate de dinţii cupei, atunci 

când aceasta coboară. Sau, mă rog, dacă n-ar fi aşa lumină în jur, aş 

putea crede că sunt în burta balenei şi alea sunt coastele? Nu spuneam 

eu că imaginaţia zboară, dacă noi, la pedale, nu putem face asta? 

Ajungem în Tijoco Alto şi începem coborârea spre Tijoco Bajo, pe celălalt 

drum „alb”. Planul e plan, nu ne abatem, chiar dacă asfaltul e – pentru 

prima dată - foarte rău şi, după vreo 4-500 de metri printre case, ne 

împiedicăm de o mică intersecţie în care pare că în faţă nu mai e voie 

pentru că pe casa (!?) din faţa noastră este un semn din ăla roşu cu 

dungă albă, orizontală. De data asta regulamentar. 

Ne ia ceva timp să ne prindem că aici unica bandă se desparte în două 

şi ocoleşte casa pe ambele părţi, un drum în sus, altul în jos. Sensuri 

unice. Să fiu sincer, nu mă aşteptam la asemenea fineţuri rutiere pe co-

claurile astea. Şi abia acum îi pică fisa şi lui Alin, care ne spune că vom 

coborî pe binecunoscuta „Mora Climb”, cea mai al dracului urcare din 

insula asta! Zicea el ceva, când eram în Masca... 

Parcă mi-e şi teamă să îmi dau drumul liber la vale pentru că pe jos 

este nisip, sunt gropi, crăpături... Merg prudent, în frâne, dar după doi 

kilometri şi ceva opresc pentru că mi-e să nu-mi încing prea mult jen-

ţile şi să fac explozie, am mai văzut asta, pe Zoncolan. De jos urcă un 

BMW micuţ care trage şi el tare la deal. Mă gândesc că, pe pantele as-

tea, cum are el tracţiunea pe spate, să nu cumva să i se ridice botul... 
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Cred că la asta se gândeşte şi şoferul, care e ghemuit peste volan, cu 

ochii lipiţi de parbriz. Pe interior. Garmin-ul meu e pus pe ecranul care 

arată panta şi e non-stop pe 16-22%. Cu minus, din fericire pentru 

mine. Când ajung jos, după 4 km de coborâre amarnică, îmi spun în 

barbă că nu, pe aici nici măcar nu aş cuteza...

„Alin, tu ai urcat pe aici?”. „Da, o dată”. Hmm, asta e ceva neobişnuit, 

având în vedere că vine aici de ani buni şi stă cu lunile. „Da' ce ţi-a ve-

nit atunci? De ce ai urcat?”. „Păi, mergeam pe drum la rulaj cu Robert 

Gesink (ciclist profesionist la Lotto Jumbo), mă întâlnisem cu el pe şosea 

şi mergeam împreună de-o vreme, apoi el a făcut aici dreapta. M-am 

luat după el”. „Şi?”. „Până sus m-a ajuns” zice Alin, mucalit.

Să nu vă plângeţi că nu sunt foto-

grafii! Pe bune, chiar dacă aş fi pu-

tut opri, vouă v-ar mai fi ars de 

fotografii? Uite, ca să mai „rupem” 

totuşi textul, pun una cu Karina pe 

faleză, la stretching, mie tare mi-a 

plăcut imaginea asta! Poate reuşeş-

te să ilustreze cadrul în care eram 

şi eu, în fiecare dimineaţă. În can-

tonamentul din Turcia nu cred să 

am ocazia să fac aşa ceva, acolo 

nici nu sunt stânci sau faleză iar 

lumea se trezeşte devreme. Ca să 

merg şi pe plajă înainte de clătitele de la micul dejun ar însemna să mă 

trezesc la 6... Prea devreme, până şi pentru mine.

Suntem iar în drumul mare, stăm la intersecţie şi schimbăm impresii. 

Pe ale mele nu le dau, totuşi, nimănui, trebuie păstrate, ca alea de la 

prima mea urcare de la Reţ, în Apuseni. Acum nu cred că am făcut nici 

20 km de la Lidl. Puţini, da' „zemoşi”. Ca să ne facem norma de minim 

60 km/zi decidem că n-ar fi rău un drum până la Parada, să vedem 

din ce fructe face Rafael smoothie-urile azi. Alegem drumul de sus doar 

pentru că pe el suntem acum. Şi, ca să nu ne pară prea monoton, la un 

moment dat Alin, care e în faţă, zice că n-ar fi rău să mergem până în 

Guía paralel cu TF-82-ul nostru obişnuit, ştie el un traseu fain, care nu 

e greu. Nu ştiu după ce standarde a făcut aprecierea dar asta este, merg 

cu gaşca, n-am ce face. Cotim dreapta brusc, pe TF-465, direcţia Vera 

de Erques. Ăsta e un sat undeva sus, presupun, nu de alta da' începem 

imediat să urcăm. Chiar mi-era dor. Şi nu e deloc lejeră panta aşa că 
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satul Altavista (vedere de sus), în care ajungem după doar 2 km, îşi 

justifică numele. Nu rămân prea mult în urmă, se pare că am depăşit 

acel km 30 de la care eu mă pornesc la capacitate maximă („He's a 

Diesel!”, cum spunea Hans, nu de mult) şi mă simt chiar bine pe căţăra-

rea asta. Nu ajungem la d-na Vera pentru că direcţia noastră e alta şi 

mergem spre Tejina pe un fel de scurtătură, albă pe hartă, între noi fie 

vorba, dar aici asfaltul a fost suficient când s-a construit drumul, a 

permis realizarea serpentinelor salvatoare. Coborâm aşadar pe ele, sunt 

cu adevărat plăcute şi eu pornesc filmarea pentru că oceanul se vede 

minunat sub noi şi soarele împleteşte tot felul de irizări pe apă, nu aş 

vrea să ratez aşa ceva. Rămân în urmă, să fac regia.

Înaintea unei curbe mă depăşeşte un Seat Ibiza alb şi, pe moment, îmi 

spun că parcă n-ar fi fost chiar locul potrivit să facă asta. Da' mai au şi 

ei nebunii lor. Am dreptate şi, ca dovadă, din roata dreapta spate a 

maşinii cretinului vitezoman iese scurt un fum alb, semn de frână bru-

tală. L-a luat prin surprindere dificultatea curbei. Dispare după umărul 

de deal şi eu continui să cobor cu vreo 40 la oră, trec şi eu de deal şi 

brusc, în faţa mea „creşte” acelaşi Ibiza alb. 

Îi venise de jos un camion şi frânase 

brusc, din nou, ca să-l lase să treacă. 

Poate eu sunt de vină, nu se iese din-

tr-o curbă atât de aspră cu viteza 

aia, cum veneam eu... Strâng cleştii 

de frână şi am inspiraţia să nu-l 

ating decât pe cel de la frâna de spa-

te, altfel inerţia m-ar fi aruncat pes-

te ghidon. Roata patinează îndelung 
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iar eu apuc să scot piciorul din pedală şi apoi să mă arunc în şanţ, ca să 

nu-i sparg şi ăstuia parbrizul, cum obişnuiesc eu. Pe vremuri mă războ-

iam cu Renault-urile, acum i-a venit rândul şi unui Seat. I-am iertat 

luneta, dar nişte urme de cauciuc tot i-am lăsat pe bara din spate... 

Cad pe o dungă dar controlat, aşa că nu păţesc mai nimic, Toni (se vede 

pe filmare) zace pe o rână şi o roată i se mai învârte aşa, hitchcock-ian, 

parcă la relanti. Mă culeg de pe jos şi mă uit cum Ibiza dispare, fără re-

grete... Aş putea, cu filmul, să merg la Poliţie, nu cred că i-ar fi moale 

după depăşirea aia, dar mă simt cumva vinovat şi eu pentru viteza pe 

care o aveam, aşa că îl iert. Când îi ajung pe băieţi, ei sunt destul de 

nedumeriţi cum am putut să rămân aşa de în urmă în doar 2-3 km de 

coborâre. Le povestesc şi gata, trece. 

La primul tunel, cel în coborâre din sensul în care venim azi, ne lăsăm la 

vale cu toată viteza şi pornim obişnuitul „Voláreeeee!”, de dragul ecoului. 

Muncitorii care cârpesc ceva la un perete, se uită şi nu înţeleg nimic. 

Cum spunea Topârceanu? „Ce să fie? Nu-i nimic. A trecut acceleratul...”.

În intersecţie, pe un indicator scrie „Ernesto Che Guevara”. Ce-o fi? 

Acasă m-am uitat pe hartă, am dat zoom până am văzut mustăţile 

unei băbuţe care stătea la o poartă, da' localitate cu numele celebrului 

sud-american nu era. Acuma, dacă n-aş avea filmarea, aş zice că mi s-a 

părut. De verificat şi asta. Creşte lista cu „treburi” pentru anul viitor...

Intrăm în Guía pe altă parte decât de obicei şi dăm în traseul nostru 

obişnuit doar în centru, pe sub copacii ăia enormi. Până aici mai am 

parte doar de un individ care – vorbind la mobil – îmi sare în faţă şi eu 

din nou am peste 40 la oră pe coborâre şi iar îi târăsc bietei Toni cau-

ciucul din spate pe asfalt... La Parada trebuie să-l verific, cred că e ros 

rău de tot după păţaniile de azi. Nici măcar nu era trecere de pietoni... 

Tipul trece apatic, nu cred că a sesizat faza. Ridic o mână, mă uit la ea, 

o văd. Nu sunt invizibil. Poate doar insignifiant, ca orice ciclist în trafic. 

Clar, azi nu e ziua mea! Am urcat pantele pe lângă bicicletă, am scăpat 

la mustaţă să sparg un Seat, acum îl ratez şi pe nenea cu telefonul...

La Parada cerem din start patru smoothie-uri. Rafael se uită la noi cam 

cum mă uitam eu la funcţiile surjective de la matematica de-a unşpea, 

nu pricepe, adică. Ne prindem noi, mai repede decât el şi cerem 

„vitamins”. Aha, aşa mai venim de-acasă! Se prezintă rapid cu nişte 

noroaie din alea verzi la pahar şi noi le sorbim pe îndelete. Nu ştiu cum 

a făcut de le-a răcit aşa de repede. Poate ţine papăyle la frigider. Azi 
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ne-a adus două paie/pahar, ne-o fi văzut mai însetaţi. Mai luăm şi nişte 

cafele şi Cola aşa că la final tipul se simte dator să ne cinstească cu nişte 

tapas, ceva sandviciuţuri cu pâine prăjită, două felii de brânză faină de 

tot, străluceşte de grasă ce e, iar la mijloc este o... chestie, aproape nea-

gră, pe care Hans o tot studiază, nu care cumva să greşească şi să mă-

nânce carne sau vreun produs mai animal decât e voie. Gust şi îl asigur 

că e ok, mijlocul e magiun din acela cum se găsea pe vremuri la magazi-

nele din România şi-l luam la kil, tăiat felii, cu cuţitul. Dar ăsta probabil 

e de mango, că prune pe-aici n-am văzut. Chiar, oare oamenii ăştia din 

ce şi-or face ţuica? 

Îi las pe băieţi, că eu mi-am adus aminte de melodia aia a lui Andrieş în 

care el zice „Am furnici pe toată talpa / frige podeaua ca un bec” şi are 

dreptate, „asta înseamnă că e vremea / să-mi pun papucii să plec!”. Eu 

mă mulţumesc să îi clipsez în pedale şi pornesc, cu gând să dau o fugă 

până la intersecţia următoare şi de acolo poate să urc până la Santiago 

del Teide. Gata, am băut smoothie/vitamins şi – ca prin minune – am 

uitat de pantele din La Quinta, merg spre altele! Unde drumul face 

dreapta spre El Teide îmi aduc aminte cum sâmbătă eram nelămurit 

dacă să merg într-acolo sau la stânga, spre Santiago del Teide. Aha, în-

seamnă că se poate şi pe aici? Îmi sun iar ghidul, adică pe Fibră şi el îmi 

confirmă. La stânga mai am doar 8 km până în orăşel şi nici nu e greu 

(la ăsta nimic nu e greu, să mor io!) decât ultimul kilometru care, citez, 

"are 10%, dar e scurt". No, dacă e vorba despre un kilometru mai scurt 

mă descurc, îmi spun şi merg pe drumul ăsta, că măcar e unul nou. 

Adică neparcurs de mine.

Da, de data asta chiar e lejer! Şi să nu uit să vă fac cunoştinţă: el este 

TF-375, ei sunt cititorii mei. Mă sucesc o vreme pe câteva serpentine 

largi şi pe un 5% care pare că e uns cu ulei, aşa de uşor merge! Când 

ajung să intru în Arguayo, din faţă apar nişte nori atât de negri, că mi 

se par făcuţi din lavă. Doar n-o fi erupt tocmai acuma! Începe şi o plo-

icică, mai mult aşa, o mizgureală din aia deasă şi pulverizată. În faţă, 

intrarea în sat pare suficient de abruptă încât să am destule motive deja 

ca să fac stânga-împrejur şi să mă duc acasă. Cobor înapoi spre Chio 

vreo 2-3 km când de jos vine, avântat, Alin. Oprim, îi explic ce şi cum 

cu norul, el dă din mână: „Hai, dă-l naibii, că nu-i nimic!”. Şi mă în-

torc, cum să-l dezamăgesc eu tocmai pe Fibră!? Dar, în acelaşi loc ca şi 

mine mai deunăzi, opreşte şi spune că da, e groasă rău, vine de peste 

creastă, de pe coasta nordică şi asta nu poate însemna decât ploaie urâ-

tă. Ne despărţim, el coboară direct spre Alacalá, grăbit şi eu mă întorc 
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la Playa Paraiso al meu, mergând, de data asta mai liniştitor, spre un 

soare care scaldă plaja. Aleg, normal, drumul de sus, deja sunt pe el şi, 

în plus, e mai uşor.

Când intru în „satul” nostru, la ultimul sens giratoriu, din dreapta vine 

o blondă cu un Fiat 500 şi intră de parcă semnul de acordare a priori-

tăţii ar fi scris în chineză şi nu un simplu triunghi răsturnat, să-l recu-

noască toţi tâmpiţii... Eu sunt deja intrat în sens şi abia reuşesc să opresc 

la timp. Scap şi de data asta şi cred că deseară ar trebui să mă îmbăt, 

apoi să nu mai joc la Loto vreo trei luni. În faţa hotelului mă tot uit la 

ecranul Garmin-ului şi nu pricep, de unde am adunat iar 1800 de me-

tri de urcare? În Pirinei, Oana spunea că nu ne mai dăm jos dimineaţa 

din pat dacă traseul nu are minim 2000 de metri de urcare. Până 

acum, aici pare a fi la fel.

Am ajuns mai devreme decât de obicei, aşa că pe plajă iau de data asta 

două beri San Miguel, reci. Prima o beau pe drum. A doua, imediat ce 

ajung. Oare Dino Market n-are serviciu de catering? Mi-am luat şi o 

pungă de alune sărate, zic să nu mănânc iar ca prostu' dar totuşi să am 

ceva de ronţăit la bere, să nu mi se urce la cap. Că deseară parcă văd că 

iar mergem la vreo terasă. Când mă vede, Karina îmi reproşează că ar 

trebui să am mai multă milă de bietul meu ficat. După ce îl pun la trea-

bă pe dealuri, îi mai dau de lucru şi după program? Alune?? Închid pun-

ga, ascultător. Cât despre bere, ce să mai fac acu'? E tardiv, cum zicea 

cineva. După vreo oră Karina pleacă şi eu rămân să visez, întins pe pro-

sopul meu de 3 euro. Oare dacă-l luam pe ăla cu Neymar, la 10 euro, 

visam mai frumos? Posibil... Mă simt vinovat că am exagerat cu berea, 

are şi Karina dreptate, n-ar trebui să-mi bat joc aşa. Dar poate că din 

cauza satisfacţiei că am cutezat... sau poate de ciudă că nu am reuşit... 

Justificări se găsesc oricând. Îmi spunea un prieten de-al meu ungur că 

românii beau din două motive: de bucurie şi de necaz. Ai lui, ungurii, 

beau din trei motive: de bucurie, de necaz şi num-aşa... Aş putea urma 

exemplul şi să-mi mai iau o bere, pe drum către hotel.

Când plec de pe plajă dau o tură de faleză, în plimbare. Azi simt, după 

8 zile de vacanţă, că în sfârşit m-am relaxat complet... Realizez că nu 

am la mine telefonul mobil, nu ştiu cât e ceasul... După lumină, pare a fi 

cam 6 după-amiaza. Starea de relaxare la mine şi semnul că sunt odih-

nit e atunci când nu mă grăbesc la nimic. Şi nu ştiu cât e ceasul, în fie-

care minut. Şi nici nu mă interesează. Am citit odată că indienii sioux 

nici nu aveau cuvânt care să definească timpul. Eu n-am ajuns chiar la 

faza aia, da' lucrez la chestia asta. Parcă îi aud: „Hei, Ochi de Şoim cu  
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Albeaţă, când a zis Faţa-Palidă că vine?”. „Nu ştiu să-ţi spun, că noi nu 

avem cuvânt pentru aşa ceva. Da' ce ai vrut să spui cu „când”?”.

Mă gândesc cum va fi prima zi acasă, la firmă, după două săptămâni de 

absenţă. De obicei am tendinţa să vreau să le rezolv pe toate în primele 

2 ore şi pe la prânz deja sunt agitat ca un spray. De data asta îmi pro-

pun să încerc să fac un melanj între înţeleptul şi eficientul „nu lăsa pe 

mâine ce poţi face azi” şi mai leneşul dar plăcutul „şi mâine e o zi”, cu 

accent pe ultimul. Sper să şi reuşesc.

Ies pe terasă la hotel şi mi se pare că ceva e nou în peisajul deja cunos-

cut din faţa mea. Soarele bate, la asfinţit, razant peste dealurile pline de 

barranco şi barranquillo (râpişoare, cum ar veni) aşa că astea se văd 

toate, în detaliu. Tot versantul pare zgâriat cumva de o gheară uriaşă, 

de unde mie până acum mi se părea destul de plat. E efectul acela al 

luminii solare, atunci când soarele scapătă spre orizont şi umbrele dez-

văluie amănunte nemaivăzute până atunci. Stau şi mă uit la un deal, o 

activitate cât se poate de ineficientă şi inutilă, din punctul de vedere al 

acelui Alin de la Deva şi cât se poate de normală şi plăcută, din perspec-

tiva lui Alin din Tenerife. Nu Fibră. Nici vorbă. Aş vrea să pot rămâne 

aşa. Interesant este că numai de mine depinde...

Seara ieşim – cum altfel?– să căutăm ceva de mâncare. Mă cam îngri-

jorează stilul ăsta de viaţă. Patru mese pe zi, din care două mic dejunuri 

copioase şi două cine total nesimţite. Între ele, batoane, geluri, Cola, 

bere. Îmi tot repet că cel mai important este să las timp între mese, 

minim 4 ore şi să evit să mă ridic sătul de la masă. Cuget la toate astea, 

semitolănit pe scaunul de la terasa Titanic (bun numele, cum îmi scu-

fundă ea mie toată dieta autopropusă!), descoperită abia acum tocmai 

în capătul „satului” şi unde am dat gata deja o treime (şi ceva) dintr-o 

pizza de familie care a ocupat toată masa, alături de o porţie de taglia-

telle carbonara. Şi o bere. Sunt ca un gras care şade în fotoliu, râgâie 

mulţumit şi îşi repetă că ar trebui să se apuce să facă sport. Văd eu 

mâine pe dracu'...
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... şi chiar dacă celebrul diavol Didi, din marile tururi cicliste, nu a fost 

prezent în Tenerife odată cu noi, l-am văzut... La figurat, însă.

Azi nici n-am prea putut mânca mare lucru la micul dejun şi poate că a 

fost mai bine aşa. Încă de la stretching simt că mă ţine ceva în partea 

dreaptă, să fie un nesemnificativ junghi intercostal sau să fi avut Karina 

dreptate cu ficatul? Când pornim pe urcarea obligatorie până în al doi-

lea sens giratoriu, mi-e tare greu! În niciuna din zile nu mi-a fost aşa de 

greu... Pedalez în rând cu Karina şi Cătălin, la ritm de plimbare, nu mai 

am nici o jenă să mă "târăsc" pe pantele alea moi, atâta doar că ei o fac 

pentru încălzire iar eu o fac pentru supravieţuire. Unde ziceam că mer-

gem azi? Pe vulcan?? Again???

Karina îmi dă imediat două exemple legate de nutriţie din MTB-ul fe-

minin profesionist. Nu ştiu care dintre ridere şi-a dat seama că mânca 

nu ştiu ce şi o durea cum mă doare pe mine azi. A renunţat la produsul 

respectiv şi a fost ok. Un mod elegant de a-mi spune „nu mai bea atâta 

bere”. La primul sens giratoriu sunt deja leoarcă de transpiraţie, deşi nu 

e mai cald decât de obicei. Şi azi este prima zi în care urc în rând cu 

copiii, fără să merg înaintea lor. Când oprim, mă las cu coatele pe ghi-

don dar nu pentru multă vreme. Apare Hans şi pornim, pe ruta de jos, 

spre Playa San Juan. Valonate... Mai bine trec peste ele şi nu vă mai zic...

Când începem lunga urcare, mă nimeresc să pedalez câteva sute de me-

tri lângă Alin. Mă întreabă, pe neaşteptate, câte kilograme am. Ce l-a 

apucat? O fi tricoul de azi prea mulat pe mine? Când aude că am 78, 

îmi spune că „mucho”. Parcă eu nu ştiu... Încearcă să îmi explice că îşi dă 

seama cum e, pentru că şi el, dimineaţa, la startul turelor, se simte 

foarte îngreunat după micul dejun în care „bagă” cam 2 kg de fructe. 

Nu pot să realizez cum urcă bazându-se pe asemenea combustibil! 

Oricum, mie mi se pare că şi el e mai rotunjor decât îl ştiu eu de acasă. 

Mda, n-ar fi rău să ajung şi eu pe undeva pe la 72 de kile. Cum aş mai 

urca pantele dacă aş merge pe bicicletă ca şi când de fapt n-aş avea 

bicicleta sub mine! Da' cum să fac asta, la cât sunt de pofticios? Hai, cu 

berea m-aş mai descurca, s-ar putea înlocui cu vin...

Karina urcă puţin mai în urmă, azi are doar câteva intervale în pro-

gram şi asta doar de pe la km 30 încolo, aşa că le va face după Chio, 

când începe urcarea mai lină. Eu pedalez cu băieţii vreo 2 km pentru că 
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nici ei nu trag tare şi, pe lângă asta, ficatul meu a ieşit din grevă. Alin 

se ridică din şa şi sprintează. După câteva curbe văd un ciclist undeva, 

sus. El e... Descurajant, în mod normal, dar fiind vorba de Fibră, nu mă 

consum. Fac toată urcarea spre Guía mai bine decât sâmbătă, asta e 

clar, simt asta. Mă ridic din şa destul de des şi alternez modurile de pe-

dalat iar când mă apropii de Chio rulez chiar tare pe porţiunea finală, 

înainte de Parada. S-ar putea să fi digerat alimentul care a fost de vină.

Oprirea aici a devenit obligatorie şi pentru noi, ca pentru alţi ciclişti. Cu 

alte cuvinte, ne-am adaptat, facem parte din „gaşca” locală. La celelalte 

mese mai sunt câţiva cu bicicletele, Alin dă un rând de smoothie la toată 

lumea, ca gazdă, apoi pornim spre El Teide. A treia oară în cinci zile. Nu 

mă mai sperie distanţa până sus, nu mai îmi spune mare lucru diferenţa 

de nivel totală. Ăsta cred că este marele câştig al vacanţei din Tenerife: 

sunt de-acum obişnuit cu urcările lungi. Spre foarte lungi. 

Şi dacă tot facem azi un drum pe care am mai fost, aşa că n-am ocazia 

să mai prezint trasee noi, să spun că – pentru cei care vin spre Chio 

dinspre Guía – există o mică scurtătură. Cu 1,5 km înainte de intrarea 

în orăşel, la dreapta se duce un drum, spre Chiguergue. Urcă 1,8 km şi 

190 de metri, deci nu e uşor, dar, din punctul de plecare, scurtezi ruta 

spre vulcan cu 3 km. Nu ştiu exact cum e urcarea, n-am făcut-o, dar 

media de peste 10% pe cei aproape 2 km spune tot. În plus de asta, e 

păcat să o tai pe aici şi, pentru doar 3 km scutiţi, să ratezi o pauză plă-

cută la terasa lui Rafael. Părerea mea, cum spunea pe vremuri unul care 

se dădea cu "Săniuţa", nu cu bicicleta. 

Băieţii merg în faţă şi eu pornesc uşurel. Azi am de gând să urc la limita 

plăcutului. Sunt în a opta zi de pedalat şi n-am chef de tras. De fapt  
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când am eu chef de tras? Că îmi spun asta şi acasă, la începutul fiecărei 

ture pe care urmează să o fac singur şi la final mă trezesc că iar sunt 

rupt şi am media cu vreo 2-3 km/oră mai mult decât aş fi vrut la în-

ceput. Mă "fură" peisajul. Acum, în faţa mea la vreo 100 de metri, por-

neşte de pe loc (oprise omu' la ceva treburi) un tip cu un rucsac în spate. 

Îmi spun că îl ajung dar el pleacă destul de rapid şi după o vreme îmi 

iese din raza vizuală. No, ducă-se! Pe la cota 1100, la ultima terasă, mă 

ajunge Karina şi rulăm împreună de la intrarea în pădure. Mă ţin mai 

greu după ea la început şi o întreb dacă nu e cumva într-unul din in-

tervale, că merge cam repede. Îmi spune că nu, e între ele. Bine, mă, 

înseamnă că eu mă târam până ai venit tu... Mai facem un pic de yo-yo, 

adică ea ia distanţă, eu mă ridic din şa, o ajung, pe urmă o las moale şi 

iar se duce şi după o vreme eu iar rulez lângă ea. De fiecare dată cu 

preţul unor eforturi de care – cum am spus – nu prea am chef azi. Da' 

parcă nici să rămân iar singur pe atâţia kilometri nu vreau. Iau un gel 

din mers şi după 10 minute sângele fierbe, eu trec de fiică-mea şi din 

momentul ăla sunt iar singur, dar ea rămâne în spate. Cu programul ei.

M-am cam încins, de fapt. De la gel, în cele 20-30 de minute cât îşi 

face efectul, cresc viteza şi merg aşa în continuare. Parcă e şi mai uşor 

aşa. Am mai păţit asta la alergare. În ziua în care mă chinui să alerg 

mai încet decât aş putea, în ideea că trebuie să fie o zi mai lejeră, parcă 

obosesc mai mult. Aşa că îmi las picioarele să apese cam cât vor ele şi 

uite, pe porţiunea aia lungă şi dreaptă, văd undeva în faţa mea, depar-

te, un ciclist şi mă apropii destul de rapid de el. E cel cu rucsacul. Poate 

că el, invers decât mine, a pornit mai tare decât duce şi acum trage po-

noasele. Când îl ajung stau un pic în spatele lui, în ideea de a mă odihni 

la trenă, dar viteza e prea mică şi trec în faţă. Omul încearcă acum să 

se ţină de mine, mă ridic din şa, cobor vreo trei pinioane şi dau un mic 

sprint iar el renunţă. 

Challenge. Ăsta e secretul, să ai cu cine te „bate”. Am crescut şi mai 

mult viteza, cu ocazia sprintului ăsta. Mai e acum şi chestia că nu pot 

scădea strocul, cum aş arăta, după ce l-am sprintat, după 4-500 de 

metri să mă ajungă? Rulez cu 14-15 km/oră şi pur şi simplu simt că 

asta e viteza bună. Mai apare unul în faţă. Sunt undeva pe la vreo 8 km 

de parcarea unde vrem să oprim, adică de finish-ul de azi. Acum ştiu 

cum e cu kilometrii ăştia, nu mai iau plasă. Ştiu că dacă pe tablă scrie 

11, atunci până se termină urcarea mai sunt cam 8. Trag tare, adică de 

fapt menţin viteza, să-l ajung şi pe ăsta. În primul kilometru distanţa 

nu prea pare să scadă. No, tipul e nucă tare! Mi-a ieşit complet din cap
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Îl studiez un pic pe tipul din faţa mea. Pare să fie cam de aceeaşi vârstă 

cu mine. Polonez, pe tricou scrie „Cycling Club Legia” şi ştiu de la fotbal 

că există Legia Varşovia. Ca şi fizic, arată cam cum mi-aş dori eu să fiu 

acum, adică mult mai slab. Fibră pe gambe – cât cuprinde. La capitolul 

ăsta stau şi eu destul de bine. Scor final: 3-2 pentru el. Şi mergem aşa, 

el în faţă, eu în spate, 500 de metri. Mi se pune pata şi mă ridic din şa, 

îl depăşesc şi trag tare câteva sute de metri, până simt că respir greu. 

Pulsul e destul de sus, asta-nseamnă la mine gâfâiala. Mă aşez mulţumit, 

l-am făcut şi pe ăsta. Şi după aia îl aud cum schimbă pinioane imediat 

în spatele meu... No! Ne batem!

Vântul suflă destul de tare din stânga şi eu mă duc până la marginea 

şoselei, să nu-l las să se ascundă după mine, să nu aibă loc să stea în 

dreapta mea. Aşa că luăm vântul în nas în mod egal. Mai încerc o dată. 
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gândul că e ziua de urcat lejer. Nu ştiu, de fapt, de ce vreau ne-apărat 

să-l ajung. Când sunt mai aproape de el realizez că merg, totuşi, cu ceva 

mai repede decât el aşa că atunci când mai sunt vreo 6 km de urcat 

sunt la numai 20 de metri în spatele lui. Se uită des înapoi, m-a văzut 

şi intră în joc. După o vreme îşi spune, probabil, că n-ar fi rău să urcăm 

împreună, aşa că dă o mică "roată" de-a latul şoselei, ca şi când s-ar 

uita după cineva în spate. Sau mă aşteaptă pe mine? Nu ştiu. Ca urmare 

sunt imediat lângă el. În momentul ăsta Alin trece la vale, se duce spre 

casă. Deci, în 24 de kilometri, Fibră m-a distanţat cam 5 km. 

Sunt bun :)



Pun pe pinionul de 20, mă ridic din şa şi dau până la un reper pe care 

mi-l iau, la vreo 300 de metri mai în faţă. Când ajung la el, polonezul 

– lipit de mine. Să vezi că ăsta de fapt e mult mai bun şi stă cu mine 

numai să-l duc în trenă! Acuma, cum o fi, măcar pe chestia asta merg 

şi eu mai bine. Aşa că acceptăm amândoi situaţia şi rulăm în aceeaşi 

formaţie. N-ar trece în faţă, nici să-l pici cu ceară! Cred că are ceva 

străbunic italian. Profit de acalmie şi mănânc un baton Gold Nutrition. 

Din ăla bun, cu cacao multă. Dacă aş mai avea şi apă ar fi perfect, dar 

din bidon abia mai scurg câţiva stropi, cât să clătesc gura. Când iar simt 

că pot, mă mai joc cu el, adică apăs un pic mai tare pe pedale sau cobor 

brusc două pinioane şi mă ridic din şa, nu pentru mult timp dar mă 

distrează cum îl aud schimbând disperat pinioanele în spatele meu, doar 

ca să nu mă scape. Când trecem de tabla de 5 km ştiu că până la par-

care mai am cam 1,7 km şi pun pe pinionul de 18, mă ridic din şa şi 

sunt decis să nu mă mai aşez nici dacă plezneşte inima în mine. Trebuie 

neapărat să ajung sus înaintea lui. Nu ştiu de ce, n-are sens, dar trebuie! 

Pot spune că, până acum, în viaţa mea nu am mers un kilometru şi ju-

mătate ridicat din şa pe o urcare, pe 5% cu 18 km/oră! Cred că azi, în 

a opta zi, cum spuneam, am examenul de absolvire a cantonamentului 

din Tenerife 2018 şi eu nu ştiam. Parcă mă durea ceva azi de diminea-

ţă? Sau nu-mi aduc eu bine aminte? 

Se vede parcarea, în faţa noastră mai este doar mica „cocoaşă” de 

dinaintea porţiunii cu dale colorate şi Tadeusz, Stanislav sau Kazimierz 

ăsta, cum l-o fi chemând, mai clănţăne odată din pinioane şi trece prin 

stânga mea. În prima secundă nu vreau să accelerez şi eu dar imediat 

îmi spun „da' de ce nu?” şi plec după el. Îl ajung dar am un pinion prea 

mare şi o cadenţă la fel, noroc că nu mai sunt decât vreo 30-40 de 

metri, finish-ul cred că îl socotim amândoi la începutul dalelor colorate 

şi trecem, unul lângă altul.. Foto-finish, cum ar veni. Se întoarce spre 

mine, ridică degetul mare şi pleacă mai departe spre intersecţia cu 

Cañada Blanca, în timp ce eu trag în parcare unde Hans şi Cătălin stau 

pe parapet şi mă aşteaptă.

Cam gâfâi... Cătălin se miră. „Ce bine ai urcat azi! Noi am ajuns de nici 

trei minute!”. Hans adaugă „Alin, Diesel!” şi râdem. Le povestesc faza cu 

polonezul, cum m-am angrenat în jocul cu el şi aşa am ajuns să fac 

urcarea mult mai bine decât sâmbătă. Încă mai pulsează adrenalina în 

mine şi am aşa, o stare de – hai să-i zic – fericire, mai mult poate 

satisfacţie, pentru cei 5 km de „concurs” şi pentru felul în care m-am 

ţinut. Dacă aş fi avut mai multă apă... 
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Azi am urcat 2050 de metri, în 38 de kilometri şi am făcut 2 ore şi 50 

de minute. Cred că în condiţii de concurs, ca să existe challenge-ul, mai 

că aş putea să mă apropii de 2 ore pe cei 26 de kilometri de urcare pe 

TF, pe partea nordică. Acolo e ceva mai abrupt şi drumul mai rău, dar... 

pot încerca, la primăvară, când se duce zăpada. Gigi Nicodim avea un 

parametru ciudat în care îşi socotea căţărările, câţi metri urcă pe mi-

nut. Eu am făcut azi cam 12 metri/minut. O fi mult, o fi puţin? Să urci 

un bloc cu 3 etaje în fiecare minut şi asta timp de 170 de minute...

Pe „câmpia” neagră de lângă noi se răsucesc fuioare de ceaţă. De ce nu 

mă mai mir? Aşa e tot timpul aici. Pe o tablă scrie că zona este aşa de 

la erupţia din 1798. Eu mai ştiam de una în 1909. S-o fi scurs pe alt 

versant... El Teide reprezintă practic cel mai înalt vârf muntos din 

Spania şi asta în condiţiile în care şi o parte din Pirinei e tot în ţara 

asta. E ciudat să ai cel mai înalt vârf din ţară undeva, la mama dracu-

lui, în mijlocul oceanului şi asta doar pentru că odată ai fost o mare pu-

tere colonială. Vulcanul e al treilea din lume ca înălţime, dacă se măsoa-

ră de la fundul mării. Mai mari sunt doar cele din Hawaii, Mauna Loa şi 

Mauna Kea. Mi-am făcut temele aseară, din lipsă de ocupaţie. Mai ră-

mân, totuşi, cu o necunoscută din zona asta: nu ştiu ce muzeu e ăla din 

intersecţie, am trecut de două ori pe acolo dar de fiecare dată am avut 

altceva mai „bun” de făcut. Prima oară mă luptam cu amintirile şi a 

doua oară fugeam de frig şi ceaţă. Să scriu şi asta pe agenda care se 

conturează pentru anul viitor.

Azi n-am camera de filmat cu mine, chiar n-aveam pentru ce să o iau. 

Ilustrez paginile astea cu poze din zilele trecute doar ca să rup monoto-

nia cuvintelor. La hotel am realizat că nici poze n-am făcut, deloc. Nici 

eu, nici ceilalţi. Am fost chiar ca în cantonament. Karina nu mai vine, ea 

a zis că urcă fix 3 ore şi probabil time-limit-ul a prins-o ceva mai jos de 

parcare. Aşa că nu mai stăm, beau o gură de apă de la Cătă, nu iau şi în 

bidon pentru că nici el nu are prea multă şi ne dăm drumul la vale.

Hai să mai încercăm o dată coborârea aia fantastică la care tot visăm! 

Azi e mult mai cald decât sâmbătă, Garmin-ul îmi arată 17 grade când 

pornesc dar ceva mai încolo reîncepe un vânt, nu foarte puternic dar 

de-a dreptul arctic! Pe termometre e cu peste 10 grade mai cald decât 

sâmbătă, dar temperatura resimţită este... a îngheţat şi sufletul în mine! 

Viteza e mult mai mare acum, în lipsa rafalelor periculoase, poate asta 

să fie explicaţia frigului. Îmi crapă buzele, de curent şi de sete, mă uit 

atent în prima parcare dar tanti aia cu „agua” şi cu sucul de portocale 

nu e aici... Oprim la terasa de la 1100 m, suntem zgribuliţi ca trei pui 
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de vrabie căzuţi din cuib în martie, eu propun o oprire la Parada, la o 

cafea fierbinte şi Hans e atât de bucuros, că efectiv începe să chiuie şi să 

strige „Yeah, Parada! Parada!! Yiii-haaa!” şi cei din parcare se uită cu 

milă şi uşor speriaţi la noi... Îmi vine să le strig să nu-l bage în seamă, 

un biet ţigan belgian şi el, fără educaţie :)

Pe terasă plănuim întoarcerea acasă. Hans alege drumul de sus, eu şi 

Cătălin ne-am duce pe jos, chiar şi numai pentru coborârea aia faină, cu 

multe curbe, din Guía în Playa San Juan. Îl luăm un pic la mişto pe 

Hans, că a ales "chicken-line", adică ruta uşoară, da' după ce pierdem 

vreo 20 de minute la cafea, mergem şi noi cu el. Parcă aş prefera să 

mai prind vreo două ore de plajă, că mâine-poimâine plecăm şi acasă e 

iarnăăă... Le spun de tura pe care o am în cap pentru mâine, nu ştiu 

foarte multe date exacte, la hotel trebuie s-o trasez pe www.gpsies.com. 

Acum doar pot aproxima, undeva la vreo 120 km şi poate puţin peste 

2000 de metri cumulaţi de urcare. „Sounds good!”, zice Hans şi rămâne 

că mergem. Da' uşor, lejer, la poze, ca pentru ultima zi a vacanţei.

Pe drumul spre casă rememorez puţin zilele trecute. Mă bucur să cons-

tat că pe zi ce trece am scos o medie tot mai bună, raportată la distan-

ţă/urcare. Azi, de exemplu, am aproape 21,5 km/oră pe 95 km cu 

2500 de metri. Chiar dacă mai mult coborârile mi-au crescut media 

asta şi tot e un mare câştig. Apoi faptul că am pedalat pe munte atâtea 

zile consecutive îmi dă moral pentru Peak Break-ul de la vară, din iulie. 

Acolo vor fi 600 km cu 17.000 m, în 7 zile consecutive. Aici deja am 

17.000 de metri şi 670 km, e drept, în 8 zile şi cu una de pauză, dar 

sunt la început de sezon, n-am mai fost în şa practic de două luni. Şi,  
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apropo de coborâri, mă bucur că n-am rămas cu sechele după trânta de 

ieri, de obicei aşa se întâmplă după câte o aventură din asta, te cam ia 

teama de viteză. Apoi mai e şi asta: dacă ieri mi-am cam pierdut „self-

respect”-ul pe pereţii ăia de 24%, azi, la concursul meu cu polonezul, mi 

l-am recâştigat.
Asta e doar o amintire din zilele 

trecute. Cafeneaua aia din Adeje, 

de lângă biserică, o voi ţine minte. 

La momentul respectiv se pare că 

aveam şi oaspeţi la masă: o muscă 

tocmai îmi degusta cafeaua. Sper 

să-i fi plăcut aşa, fără zahăr, că 

din câte ştiu eu, ele o preferă ceva 

mai dulce.

Pentru că e vorba de mâncare, să remarc faptul că în astea 8 zile de 

pedalat n-am rămas niciodată în acel „ramol”, cum îi spune Alex 

Ciocan, starea în care eram vara trecută, la Marmotte Pyrénées, înainte 

de urcarea pe Hautacam. Când la un ciclist se goleşte rezervorul com-

plet, sau se aprinde becul roşu şi el tot nu mănâncă ceva, intră într-o 

stare de slăbiciune totală. Am păţit asta, din păcate, de multe ori. Mergi 

pe 2%, cu 14 km/oră, pe pinion de căţărare şi abia apeşi pedalele. Acum 

am avut de fiecare dată grijă să mănânc la timp. A rămas doar senzaţia 

aia de durere în picioare, atunci când e greu, dar cu asta m-am obiş-

nuit, ştiu s-o depăşesc şi ştiu că trece.

În după-amiaza asta ies pe plajă cu biscuiţi şi o sticlă de Schweppes rece. 

Mi-am învăţat lecţia. Mâine e tură lungă şi grea, trebuie să mă odihnesc 

bine, complet. Inclusiv ficatul. E faină plaja asta, de pe la ora 3 până pe 

la ora 5. Linişte, soarele nu arde prea tare, citesc... Pe faleză, deasupra 

mea, cântă un tip la o chestie ce seamănă cu un OZN, am văzut seara, 

pe net, că se numeşte handpan. Are un sunet incredibil de liniştitor. De 

căutat pe youtube, pentru exemplificare.

Ce grea mi s-a părut tura asta sâmbătă, când am făcut-o prima oară şi 

ce bine am mers azi pe ea, chit că între timp s-a mai adunat oboseala! 

Am mai zis eu că ciclismul ăsta este o oglindă a vieţii. Am comparat cei 

39 de kilometri de urcare continuă cu viaţa mea din ultimii 2 ani. Azi 

mi s-a părut mai uşoară. Probabil că şi în viaţă, acum, că sunt trecut 

prin mai multe, sunt cumva mai „bătucit” şi mai rezistent; dacă viitorul 

îmi va mai oferi încercări grele, „urcări”, le voi trece mai uşor. Da' sper 

să nu aflu niciodată dacă e aşa, cu adevărat.
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Odată examenul de ieri, de pe vulcan, promovat, simt că azi mi-am 

câştigat dreptul la o vacanţă post-sesiune. Asta nu înseamnă nicidecum 

încă o zi de pauză, nu înseamnă nici măcar o zi cu mai puţini kilometri 

sau metri de urcare. Azi va fi pur şi simplu o tură de excursie, la ritmul 

meu şi prin locuri complet noi. Să mă explic. 

De dimineaţă şi până puţintel mai târziu, Karina, Cătălin şi Hans, în 

chiar ordinea asta, au declarat forfait (pentru iubitorii de sport) sau pas 

(pentru cunoscătorii de poker). Karina s-a „ascuns” după programul de 

antrenament, Cătălin zice că pur şi simplu tura asta ar fi prea mult iar 

Hans... ei bine, Hans s-a lăsat influenţat de coechipierul lui la concursul 

din martie, din Africa de Sud, Cătălin. Până am ajuns la Parada am tot 

sperat că-l pot întoarce, dar n-a fost să fie. Deci, singur. 

Spuneam locuri noi şi asta înseamnă că azi voi trece în premieră pe 

coasta de nord a insulei, bine, nu mult, doar cât să dau un pic cu nasul 

în clima care – toată lumea spune – e complet alta. Peisajul şi vegeta-

ţia, la fel, sunt complet diferite. Îmi propun un traseu până în Buenavis-

ta del Norte (vederea frumoasă, sau bună, mă rog, din nord, merg să 

verific dacă este chiar aşa), cu întoarcere din Garachico înapoi în 

Santiago del Teide şi la noi, pe Playa Paraiso. Voi merge până la Masca, 

din nou, dar de data asta doar o voi coborî. Ca să trec pe coasta de 

nord va trebui să traversez de două ori dealul, creasta, muntele, ce-o fi. 

Aşa că nu voi avea viaţă uşoară în vacanţa asta de o zi, dar mi-o asum. 

Ce îşi face omul cu mâna lui se numeşte... nu, nu mai este lucru manual, 

mai nou îi spunem hand-made...

Aseară mi-am trasat drumul pe gpsies.com şi mi-a ieşit ceva de genul 

110 km cu 3000 m de urcare cumulată. Da' site-ul ăsta mai are obice-

iul de a minţi câte puţin, mai ales la altitudine. La fel cum şi eu mai am 

obiceiul de a mă minţi singur ca să plec într-o nebunie din asta. Cine 

mă citeşte de mai mult timp ştie deja că faza asta face parte din tactica 

mea de „autopăcălire”. În fond, e ultima zi, am voie să mă „rup”, va fi 

timp suficient de odihnă după ce revin la Deva.

Dieta de ieri, de la plajă, respectiv biscuiţi cu Schweppes şi doar seara o 

singură bere, se pare că şi-a făcut efectul. Mă simt gata de orice azi. 

Până sus, la al doilea sens giratoriu, zburd şi acolo iau o pauză destul de 

lungă, pentru că Hans întârzie azi. Suntem toţi patru pentru că prima 

parte a drumului, adică până la Parada, este comună. După ce-l aştep-



tăm pe belgian vreo 10 minute, sunăm, să vedem ce e cu el. Nu de alta, 

dar i-am spus lui Alin că ne vedem la 11, cel târziu, la terasă. Mă apro-

pii de finalul vacanţei din Tenerife şi vechile sechele, legate de organiza-

rea temporală, încep să scoată capul. M-ar enerva să nu ajungem la 

timp la întâlnire. Aflăm că Hans ne aştepta de 10 minute la... Lidl, nu 

ştiu de ce, nu ne-am mai întâlnit niciodată acolo. Îl bănuiesc că a tras 

un pic de timp şi acum încearcă să se scoată. 

Pornim în oarecare viteză, pe drumul de sus, cel mai uşor şi spun în vi-

teză pentru că, de-o vreme, ceasul mergea, noi stăteam şi acum trebuia 

să recuperăm. În ciclism nu există time-out... Dar, ca să fiu sincer până 

la capăt, doar eu trag să mergem mai repede, ceilalţi par a fi (pa-ra-fi-

nă, vorba lui Foarţă) deja cu antrenamentele gata şi cu bicicletele pe 

butuci. Doar Hans vine cu mine, în ritmul mai susţinut, poate se simte 

totuşi vinovat că mi-a tras ţeapă la tură? Încerc pentru ultima oară să 

îl corup, dar nu se lasă. Va merge până la Parada de unde Karina se în-

toarce acasă şi el cu Cătălin mai merg puţin pe malul oceanului, văd ei 

pe unde. Îmi tot spune că pentru el e prea lungă tura de azi. Uite că am 

ajuns eu specialistul în anduranţă al grupului! Sau poate, fiind cel mai în 

vârstă, sunt singurul care realizez ce puţin timp mai am şi, din cauza 

asta, nu vreau să ratez nimic. 

Ca dovadă că Hans e în formă dar îi este doar lene, ne despărţim când 
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el face dreapta, pe drumul de alaltăieri, spre Vera de Erques, doar ca să 

mai urce puţin. Eu ţin trasa uşoară, că mai am mult de mers azi. 

Ajung în Chio şi în faţa barului la fix 11.03. Hans se laudă că el e acolo 

de la 11. Alin zice că oricum nu avea importanţă dacă întârziam. Se 

vede cine e în Tenerife de două luni şi e deja pătruns de ritmul local. 

Când vin Karina şi Cătălin, ne punem la smoothie-uri şi la poveşti. Stau 

şi eu, destul de liniştit, de parcă n-aş avea peste 100 km de făcut azi. 

Ba chiar mă prinde un pic lenea şi încep să mă întreb dacă e bine să 

plec singur. Mă tot uit pe cer, poate vine norul salvator... Cunosc starea 

asta, în care şi m-aş duce, aş şi renunţa, da' mi-e ruşine de mine... 

Când Rafael află că e ultima noastră zi pe insulă, trece la „memories”. 

Ne face poze în toate poziţiile. Hans e incorigibil! Până şi la manechin 

are tendinţa să se uite în decolteu. 

Eu primesc o fotografie şi în faţa vitrinei cu trofeele cele mai valoroase, 

adică pozele cu Contador, tricoul semnat de el şi bicicleta care, cred, 

este a lui Rafael.

Nu ştiu dacă el chiar ne are aşa de mult la inimă precum se arată în 

momentele astea, sau aşa face cu toţi turiştii ciclişti. Un fel de „lasă, 

dragă, că ştiu eu, aşa le spui la toate...”. Încerc să îl verific şi îndrăznesc 

să îl rog să mă lase să lipesc un sticker cu CLAS undeva, oriunde, ca 

amintire. Stă un pic, se gândeşte apoi mă ia de mână (la propriu), mă 
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duce la fotografia lui Alberto şi îmi spune: „Uite, pune-l aici!”. Nu-mi 

vine să cred! Chiar pe tablou?? Îi mai spun o dată că e sticker, se lipeşte, 

să nu fi înţeles omu' greşit. „Nu, nu, nicio problemă” – zice din nou. 

Eh, acu', sau într-adevăr suntem 

pentru el nişte oaspeţi mai deose-

biţi, sau la anul, când merg acolo, 

nu mai găsesc stickerul. Poate pe 

fiecare îl lasă să lipească acolo şi 

– după ce pleacă – îl dă jos. Nu 

mă pot abţine să nu am gândire 

din asta, păguboasă şi bănuitoare. 

Din păcate, aşa sunt obişnuit din 

ţară. Adevărul, însă, oricum ar fi

şi ar gândi Rafael, este că întotdeauna ne-a făcut să ne simţim bine la 

el. În ziua în care trebuia să plecăm la aeroport, îmi aduc aminte că 

aveam timp destul şi ne-a trecut o clipă prin cap să mai dăm o tură pe 

la Chio, să-i ducem un tricou cu Bikexpert şi să mai bem o cafea. Ne-a 

oprit doar faptul că eram patru oameni şi trei cutii mari de biciclete în 

maşină iar Maria, prietena lui Hans, trebuia să stea în spate, în protba-

gaj. Ar fi fost prea incomod pentru ea pe distanţă aşa de lungă. La anul 

însă, îi duc lui Rafael un fular şi un tricou cu Dinamo. Cu Liverpool avea. 
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Cătălin cu Hans s-au încins un pic la miştouri. Care pe cine a depăşit 

mai mult la deal, cine pe cine a dus mai mult la trenă, din astea. Cum 

discuţia are loc în engleză şi ajunge chiar la un ton ce pare – pentru ci-

ne nu-i cunoaşte – agresiv, la un moment dat toţi cei de la mese sunt 

cu ochii pe noi. S-or fi gândit că au ocazia să vadă o bătaie, sau ceva de 

genul ăsta. Dar se prind rapid care e realitatea şi iese o distracţie gene-

rală. Karina deja a plecat spre hotel şi eu mă ridic, la rândul meu, să 

plec. Tura mea abia începe şi textele astea ale lor deja le ştiu, sunt în 

reluare, le-am auzit în timpul turelor. Aştept sezonul nou, ca în „Las 

Fierbinţi”, după ce se întorc băieţii din Africa de Sud.

Arunc o privire spre direcţia în care urmează să merg, cerul nu e chiar 

senin într-acolo aşa că mă plâng că n-am luat cu mine vesta. Cătălin 

mi-o oferă pe a lui. O încerc mai întâi, este XS şi eu port M dar intră 

pe mine. Ca o cămaşă de forţă, sau corset, cum vreţi voi. În caz de frig, 

e numai bună aşa, mulată. O să am impresia că mă strânge cineva în 

braţe. N-o să mai prea am suflu, dar azi nu mă grăbeşte nimeni. Aşa că 

mă încarc şi cu vesta, nici nu ştiu cum mai reuşesc să o strecor în unul 

din cele trei buzunare care oricum sunt doldora de chestii. Fac asta doar 

pentru că, după atâtea zile pe insula asta, m-am lămurit că în Tenerife 

prognoza poate fi dată doar pe o oră-două înainte şi pe suprafeţe mici, 

de câţiva kilometri pătraţi. Poate să fie aici căldura de pe lume, apoi să 

urc un pic şi să trec de vreo creastă, iar dincolo să fie prăpăd. Dacă o 

voi căra cu mine degeaba, asta e! La fel este şi cu asigurările, unde în 

plus dai şi bani, iar acolo nu se supără nimeni dacă a plătit degeaba şi în 

final nu a păţit nimic.

Acum este momentul să încerc drumul nou spre Santiago del Teide, 

acela pe care n-am reuşit să merg acum două zile cu Alin. Cum am mai 

spus, e uşor şi chiar am nevoie de aşa ceva la început. Pedalez vreo doi 

kilometri şi ceva de la intersecţie, pe TF-375 şi ajung în locul de unde se 

vede panta aspră. De data asta o atac, nu mă mai întorc. Nu poate fi 

lungă, Alin a zis că doar un pic la final drumul are ceva 10%. Acum tot 

schimb la pinioane până ajung pe ultimul şi nu ştiu de ce fac deja asta, 

poate sunt eu prea obosit? Până mă uit pe Garmin: pedalez pe 15% şi 

intru în sat cu viteza melcului. Arguayo mă întâmpină bine, ce să spun! 

În plus, prin tot satul, pantele sunt cam la fel. Am timp să filmez, să 

admir, să mai uit de picioare... Dealul din faţa mea, de la ieşirea din 

localitate, e destul de înalt şi nici nu mă mir că pe autostrada care trece 

alături de mine, au făcut aici tunel. 
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Încă n-am chef de fotografii, vreau să mă văd odată la Santiago del 

Teide, să văd cum e vremea şi să ştiu ce fac. Pentru că da, încă nu sunt 

100% că fac tura pe care mi-am propus-o şi pantele din sat m-au cam 

făcut să înclin spre varianta light, adică întoarcerea acasă. Dacă acum şi 

aici mi-e aşa de greu, cum aş putea eu să trec creasta asta din faţa mea 

şi încă de două ori? Imaginea e din filmare, aici e uşor, ridici mâna la 

cască şi culisezi butonul, nu trebuie să opreşti, ca la poze. Din păcate am 

reglat prost poziţia şi casca mea Rudy este actorul principal de azi.

Rulând printre nişte pepiniere de palmieri, ajung sus, în şa, după ce trec 

şi de kilometrul ăla cu 10%. Va rămâne un mister pentru mine pe unde 

s-a dus Alin de i s-a părut uşoară partea din sat. O fi existând vreo 

„centură” şi n-am nimerit-o eu? Şi la ieşirea de pe ea să fi fost vreun 

lift? Altfel cum să urci atât? Dacă stau bine acum să mă gândesc, 

profilul arătat de gpsies.com avea într-adevăr o mică „gâlmă” de la 

Chio la Santiago... No, am început bine! Am zis să scutesc din efort şi ca 

urmare am fentat 2 km pe lungime, adăugând cel puţin 200 de metri 

la urcare. Pentru că acum, din şa, cobor o bună bucată spre Santiago 

del Teide. Dar valea se deschide generos sub mine, iar priveliştea e faină 

şi nu-mi pare rău pentru supliment.

Azi am mai avut parte de o premieră. Pe dealul din dreapta mea, 

Montaña Bilma, este un releu şi, contrar tuturor legilor ciclismului 

montan (sau a ciclismului meu montan, cum vreţi), de data asta n-a 

trebuit să urc până la el. Am trecut foaaarte aproape, însă.
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Când intru în oraş, încă nu sunt total convins de ceea ce urmează să fac 

azi. Am mai fost eu în excursii din astea, în care mă tot momesc singur. 

Le fac din bucăţi şi, la toate momentele de cumpănă, până la urmă tot 

înainte merg şi la final fac tura completă. Acum mă uit la versantul din 

dreapta, pe care la întoarcere ar trebui să cobor. Acolo, fără îndoială, 

după cum se vede, plouă. Un nor tocmai ce coboară spre orăşel. În stân-

ga, spre Masca, însă, pare ok. Păi, atunci hai să merg până sus, în şaua 

de unde se vede valea faină de la Masca, priveliştea merită un efort în 

plus. Şi de acolo, mai văd eu. Realitatea este că am unele îndoieli dacă 

pot duce tura asta... Îmi simt picioarele cam grele, de câte ori încerc 

vreo „vitejie”, să trag mai tare sau să mă ridic din şa, doare rău... Până 

sus, aici unde urmează să ajung, mai e cum mai e, dar dacă îmi dau de 

acolo drumul la vale, nu mai e loc de întors. Sau fac tura toată, sau urc 

iar din Masca înapoi. Iar despre asta, nici nu poate fi vorba...

Chiar în starea de oboseală despre care spuneam, ajung rapid sus, fără 

să mă chinui prea mult. Oare de ce gâfâiam acum vreo... să văd... vreo 8 

zile pe aici? Că nu e cine ştie ce urcare! Cel mai greu este să străbat ul-

timele câteva sute de metri pentru că din faţă bate un vânt cumplit ca-

re face ca bucata cea mai uşoară să pară un calvar. La popas e plin de 

lume şi maşini, abia trec una pe lângă cealaltă. Când încerc să mă stre-

cor şi să cobor un pic pe versantul opus, să mai scap de vânt, am noro-

cul să urce tocmai atunci un ditamai autocarul şi sunt blocat sus. La 

răscrucea asta de vânturi, unde doar Emily Brontë mai lipseşte... 

Nu ajunge că enormul bus urcă, dar mai şi opreşte în vârf. Să coboare 

turiştii, să admire valea. Se pune, numai el ştie cum, lipit foarte aproape 

de stâncă, şoferul clar nu poate coborî dar băbătiile din interior dau nă-

vală ca la streaptease. Masculin. Coboară multe, numai doamne, toate 

cărunte şi împopoţonate, parcă revăd faza din filmele cu Stan şi Bran în 

care coborau dintr-o maşină micuţă vreo 10-12 indivizi şi păreau că nu 

se mai termină. Şoferul, un tip destul de tânăr, chel complet, se uită la 

ele şi pare foarte „zen”. Nici nu vreau să mă pun în postura lui, şofer la 

mumiile astea. Deschide doar geamul, cum spuneam, e lipit de stâncă şi 

poate chiar a făcut asta intenţionat, să nu trebuiască, probabil, să le mai 

ducă pe alea de mânuţă cine ştie unde, pe acolo. Sau poate vrea doar să 

aerisească... Să nu fiu rău... 

Ştiu din poveştile lui Creangă (dacă tot am început cu el, hai să-l pome-

nesc şi în ultima zi) că nu trebuie să ai încredere în omul spân. Dar îmi 

vine o idee şi n-aş vrea să ratez momentul. Merg la geam şi îl întreb pe 
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Înghesuiala e foarte mare pe toată coborârea spre Masca. Data trecută 

nu era chiar aşa! Şi acum am noroc de nişte şoferi de treabă, care mă 

lasă să trec, dar mă blochez într-un autobuz care abia ia curbele strân-

se, din bucăţi, cu mai multe manevre. Când i-am văzut tabla de sub 

parbriz mi-am dat seama că e „locala”. Bietul şofer! Zilnic pe aici... Nu 

am decât să aştept în spatele lui şi profit de pauzele impuse ca să-l 

filmez. Jos, în Masca, trec pe lângă maşinile aliniate frumos în parcare, 

fix între linii. Se pare că aici lipsesc cu desăvârşire şoferiţele blonde şi 

şmecherii. Rulez atent, cu mâinile pe manetele de frână şi cu ochii pe 

becurile albe de marşarier, reflex căpătat pe bulevardele din Deva şi 
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şofer dacă vine din Buenavista del Norte. Când îmi confirmă, îl întreb 

despre vreme. Zice că e senin pe partea cealaltă şi nici nu bate vântul, e 

surprins şi el de vijelia de aici. No, acuma să am încredere în ce zice? La 

final, când văd că are sprâncene, decid că e doar chel, nu e spân, aşa că 

merg pe mâna lui şi mă lansez la vale. De-acum, fie ce-o fi! Pot să îl sun 

pe Cătă să vină după mine, la o adică, deşi ştiu că n-aş face asta decât 

dacă mă accidentez. I-am spus şoferului ce rută am în plan, cred că mai 

mult ca să mă laud şi m-a încurajat să merg, că e foarte fain peisajul. 

Aici a fost momentul cheie al zilei. Dacă acum aş fi renunţat... Dacă mă 

gândesc la rece („Teoretic gândind şi privind obiectiv / Recunoaştem 

deschis că era cam frig...”, îmi şopteşte Andrieş) realizez că sunt – de 

fapt – pregătit pentru orice: am haine, am telefon, am bani, iar timp 

până se întunecă este atât de mult, încât la o adică pot face tura şi pe 

jos. Ei, nu chiar, dar aşa mă încurajez eu. „Decât să ne pară rău, mai 

bine să ne fie rău” cum bine zicea motto-ul gazetei de perete de la 

Facultatea de Mecanică Timişoara, atunci când eram eu student.

 Buenavista, here I come!



Hunedoara. Aici însă nu e cazul de probleme cu şoferi care nu văd bici-

cliştii în momentele în care se asigură la ieşirea în drum.

Terasa e închisă, pe motive de vânt. De fiecare dată când opresc azi în 

locurile cu turişti, bate tare de tot vântul. Ăsta este elementul care pare 

să submineze azi economia spaniolă, turismul în mod special. Am avut şi 

noi unul, Sorin Ovidiu, da' am scăpat de el. Cred. Mă retrag totuşi câte-

va clipe pe marginea şoselei şi înghit la repezeală un gel pentru că – de 

data asta m-am gândit din timp – îmi aduc aminte profilul traseului şi 

nu mai am doar căţărarea care se vede pe versantul opus, cea pe care 

aş fi vrut să o fac marţea trecută, ci mai sunt încă vreo câteva până ies 

deasupra oraşului Buenavista del Norte. Când plec, rămân lipicios pe de-

gete şi mi le tot ling, aşa că gelul ăsta are efect cât se poate de întârziat 

şi de lung. La o adică cred că dacă mai este nevoie, mai târziu, aş mai 

putea linge ceva şi de pe ghidon. De când îmi doresc eu ghidolină cu gel! 

Sunt ca tipul ăla cu barbă, în spatele căruia alergam la Maratonul Pie-

trei Craiului şi care avea firmituri de baton de cereale prin barba enor-

mă de ayatollah. Când i-am atras atenţia la asta mi-a zis că intenţio-

nat le lasă acolo, să mai ia câte o bucăţică atunci când simte nevoia.

Mă uit la panta care se vede. Mă rog, rampa, aceeaşi veşnică discuţie, că 

panta e doar în jos. Ei, asta e în sus, sunt sigur. La capătul ei pare a fi 

un punct de belvedere spre locurile în care sunt eu acum şi îmi pun în 

gând să fac nişte poze de acolo. Mi se pare cam înclinată... Iar mă păcă-

leşte, probabil, perspectiva... Când încep să urc, sunt cumva apărat de 

vânt şi mi-e cald de nu mai pot, aşa că opresc şi îmi dau jos foiţa pe 

care o luasem pe mine. Nici nu mai ştiu cum să mă îmbrac! Scot şi că-

ciuliţa de sub cască, nici nu o mai pun de-acum, că oricum e fleaşcă de 

udă. Am crezut că va fi rece pe coborâre... Şi dau pedale lipit de versant, 

pe o nenorocire de vreo 300 de metri care nu scade sub 14% iar când 

ajung sus, la terasa pentru turişti, acolo sunt... turişti, logic, toţi opresc 

acolo, să nu blocheze drumul şi de aceea, of course, bate vântul în draci!

Balustrada e metalică şi pare solidă, dar când îmi sprijin bicicleta de ea 

trage o rafală de vânt şi balustrada se scutură serios, mai-mai s-o dea 

jos pe biata Toni. Mă aşez cu fundul pe gălendăr (aşa îi spunea la bunica 

mea, la Gurabarza, la balustradă; din germană, „geländer”, deh, Austro 

Ungaria!) să-l stabilizez şi rog pe un tip să-mi facă o poză. Sunt greu 

(din păcate), balustrada nu numai că rezistă dar şi rămâne fixă, aşa că 

poza iese bine, chiar dacă fotograful meu de ocazie stă destul de precar 

în picioare. Numa' nu scăpa telefonul din mână, te rog...
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Peste vale văd mica aşezare din care vin, cu casele ce curg spre vale şi 

terasele pe care oamenii le-au făcut ca să aibă şi ei cât de cât spaţiu să 

îşi pună o roşie, o ceapă verde, ceva. Încă o dată, relieful, vegetaţia, toa-

te terasele astea, mă duc cu gândul la Machu-Pichu. E frumos, stau mai 

mult aici, fac fotografii, mă odihnesc, că cine ştie ce surprize îmi mai 

rezervă valea asta?
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Dacă mut obiectivul aparatului foto spre stânga, mai apare un grup de 

case şi terasele aferente, care se întind de data asta în sus pe deal. Cu 

translatarea asta am întors practic globul pământesc şi m-am oprit pe 

o mică insulă aşa-zis franceză. Grupul de case pare o bucăţică de cartier 

corsican. Poate mai puţin palmierii.

Când plec de aici realizez că sunt singurul ciclist pe şosea şi asta de o 

bună bucată de timp. Cred că pe ultimii i-am văzut pe urcarea dinspre 

Santiago, ei coborau. Probabil pe modelul Stelvio, dar invers, azi e închi-

să circulaţia pe Masca pentru biciclete şi au voie doar maşinile. Că din 

astea, sunt o grămadă!

Drumul meu merge urmărind coasta. Am tot timpul în stânga mea 

oceanul, care începe să se vadă tot mai des. Pe aici sunt traseele de 

hikking, excursiile organizate din Los Gigantes. Staţiunea trebuie că e 

undeva la baza stâncilor astea negre.
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Reapare parapetul acela galben deschis, Marele Zid Chinezesc, cum îmi 

place mie să îi spun, care marchează atât de spectaculos marginea şose-

lei şi care îmi arată cât se poate de clar cam ce mă aşteaptă. Pe mo-

ment e uşor, merg pe un fel de plat, se urcă insesizabil. 

Cum însă versantul devine destul de stâncos, curând drumul e nevoit să 

facă nişte volte sus/jos ca să răzbată. Aşa că dau de nişte „ciocane” de 

19-20%, scurte, ce-i drept, peste care trec aşa de avântat încât aproa-

pe că nu le mai simt în coapse. Din nou peisajul mă duce într-o stare în 

care nu mai îmi pasă de oboseală! Sunt foarte bine încălzit şi mă simt 

cumva pionier prin locurile astea, singurul pe bicicletă. Acum priveliştea 

e totală şi aleg să filmez doar, nu mai opresc, să nu-mi ies din ritm. 

Nu pot să nu remarc din 

nou cât de fain e cons-

truit drumul! Banda în-

gustă creşte în lăţime ori 

de câte ori are loc, cât 

de puţin, iar acolo sunt 

trasate cu grijă un fel de 

mici parcări, mai degra-

bă refugii, pentru ca 

maşinile să încapă una de alta şi turiştii să poată opri şi admira peisajul 

fără să încurce traficul. Nimeni nu se simte dator să arate lumii cât de 

nonconformist sau de grozav este el şi să oprească unde-l taie capul. 
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Acolo, în faţă, fac o mică pauză pentru nişte chestii obligatorii şi ca să 

mai admir o dată valea ce se lasă brusc spre ocean, în muchii adânci şi 

tăioase. Lava asta întărită pare de multe ori că e silex, te taie chiar şi la 

ochi când o priveşti. Nu cred să fie prea plăcut să dai vreo trântă pe 

aici, dacă eşti pe poteci. Scot din buzunar un baton Gold Nutrition cu 

ciocolată, preferatul meu şi încerc să-l degust cât mai încet, să ţină mai 

mult. Astea sunt singurele de care nu mi s-ar putea face silă, oricâte aş 

mânca. Câteodată se întâmplă de mai fur câte unul din cămară chiar şi 

atunci când sunt acasă. Scap, bineînţeles, batonul pe jos, în prima fază 

dar merg pe ideea că e bine câteodată să mai mănânci şi ceva pământ, 

aşa se spune, aşa că îl iau, îl curăţ un pic şi e numa' bun. Tot vroiam eu 

să duc acasă lavă de pe Teide. Mă enervează de mor când scap lucruri 

pe jos, poate pentru că am citit undeva că e semn de bătrâneţe. Mie 

mi-e ciudă doar pe gravitaţie, nu ştiu ce dracu' a avut Newton în cap 

când a dat legea aia! Eh, dacă n-ar fi gravitaţia, cum aş mai urca eu 

acum spre şaua aia de se vede undeva departe, deasupra mea! Decid că 

ea, gravitaţia, este principalul meu duşman şi plec la luptă.

Când trec de umerii ăia stâncoşi, sub mine apare un releu şi îmi spun că 

uite, niciodată n-am mai „atacat” vreunul aşa, de sus în jos!

Spre stânga se lasă un drumeag asfaltat care duce în Los Carrizales. Nu 

pare lung, cătunul se vede bine de unde sunt eu acum, dar panta e în-

grozitoare şi îmi taie orice poftă de a vizita casele alea! Mai întreb o 

dată, la nişte oameni care lucrează ceva, dacă ăsta-i drumul "bueno" 

spre Buenavista. Cam aşa funcţionează GPS-ul meu. Apropo, ştiaţi de ce 

opreşte un bărbat pe marginea drumului, lângă indicatoare? Nu, nu 

pentru că s-a rătăcit, el doar caută o rută nouă. Primesc confirmarea 

că direcţia este ok, să fiu liniştit. Şi, la doar 5 km de la Masca, ajung în 

sfârşit în locul de altitudine maximă, de unde ar trebui să văd oraşul. 

Spun asta cu mâna pe inimă (unde e şi sigla clubului pe tricou), până 

acum au fost cei mai grozavi 5 km din cele 9 zile de pedalat în Tenerife!

Aici sunt turişti şi, ca urmare, bate vântul. Dar ce spun bate? Până 

acum bătea vântul, aici... nu ştiu, şuieră, loveşte, şfichiuie, cum să spun? 

Nu pot sta pe bicicletă! Mi-e şi frică să o sprijin de parapetul de piatră 

aşa că o aşez pe jos, la orizontală şi eu mă bag şi mă ghemuiesc după o 

maşină, ca să pot lua foiţa pe mine! Cu grijă, să nu o scap, că altfel doar 

pe plajă cred că o mai găsesc. Cei din maşină mă privesc ciudat, nu ştiu 

de ce... Cum stau acolo, ghemuit, lângă portiera lor... Mai zic să se teamă 

dacă eram fată, sau să fie curioşi, dar aşa... Bine înfofolit, pornesc spre 
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De unde în şaua Masca mă gândeam la Creangă şi la omul spân care, 

din postura de şofer de autocar, îmi garantase că dincolo de creastă nu 

bate vântul (şi eu abia stăteam în picioare), acum din nou tre' să mă 

dezbrac, la ce caniculă e! Trec rapid prin Las Portelas, care mă îmbie cu 

câteva terase la marginea drumului plus meniurile aferente, afişate la 

stradă, în ciuda mea şi, ajuns în El Palmar, opresc să dezleg misterul 

„prăjiturii”. O fotografiez, mă tot uit... 
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vale alături de Toni, pe jos, ne ţinem unul de altul până ne pitim după 

primele stânci, unde am curaj să încalec. Nici vorbă să mai stau la ad-

mirat peisajul!

Opresc un pic mai jos, când totul în jurul meu s-a liniştit brusc. Se vede 

oraşul, dar e departe. Premiul pentru efortul de aici va fi consistent şi 

constă într-o coborâre plăcută de peste 12 km, pe serpentine şi cu ochii 

la valurile care se disting din ce în ce mai bine. Când nu sunt spre ocean, 

ochii caută pe versant drumul de pe care vin, dar găseşte, surprinzător, 

doar coaste la fel de aride şi satul Los Bailaderos (deja îl am în urechi pe 

Iglesias: „Baila morena baila que tú lo, bailas como ninguna"..., ce vreţi, 

aşa sunt eu la ture, old school, nu ascult muzica în căşti, o ascult în 

gând, direct de pe hardul propriu) sat cocoţat deasupra unor stânci. 

Lângă El Palmar, localitatea spre care merg şi care mi-e în drum, 

răsare un fel de „lava-cake”, gata feliată pentru servire, nu văd prea 

bine de aici, de sus, ce este acolo, dar mi se pare extrem de interesantă.

 Montaña Palmar.



Nu pot nici acum să îmi dau seama daca omul a săpat crevasele alea în 

ea, o fi ceva pământ bun la ceva, sau aşa a făcut-o mama natură? Nişte 

terase cultivate şi câteva case chiar la baza ei îmi sugerează că ar fi ceva 

exploatare, dar rămân tot aşa prost şi când plec de acolo. Mă refer, de-

sigur, doar la colina asta. 

Când sunt aproape de oraş apar primii ciclişti. Urcă. Urr-că! Or fi ştiind 

pe ce potecă s-apuce... Şi n-or fi ştiind ce urgie e sus, că eu în locul lor 

n-aş urca acolo... Tura asta a mea, de azi, dacă o poţi face doar din 

Santiago del Teide, sau din Buenavista del Norte, are numai vreo 60 de 

kilometri, mult munte şi o grămadă de spectacol. Dacă o mai faci şi în 

sens invers, ca ăştia care tocmai trec pe lângă mine, în afară de urcarea 

de la Masca, în rest numa' te joci, vorba aia. Eu însă mai trebuie, în 

plus, să şi vin din Adeje şi la final să mă şi întorc. Da' nu mă plâng. Nu 

pentru asta am venit de la peste 4000 de kilometri? Stau o clipă doar, 

lângă o căsuţă ce pare ruptă din periferia unui oraş mexican. În faţa ei, 

tanti vinde fructe. Dacă ar fi avut banane, aş fi luat, dar taraba e plină 

de chestii care sunt sau prea mari ca să le pot eu căra, sau prea necu-

noscute mie ca să le pot mânca, fără recomandare. Mă mulţumesc cu 

imaginea căsuţei şi intru imediat în oraş.

Diferenţele dintre cele două coaste, cea de sud şi cea de nord, nu mi se 

par, pentru moment cel puţin, atât de mari. Pe versantul de pe care vin 

nu este foarte multă vegetaţie, atâta doar poate că pe urcare nu se tre-

ce de la palmieri direct la pini, se mai zăresc şi câteva foioase. Oraşul în 

care sunt acum seamănă cu Adeje, de exemplu, ca şi arhitectură, doar 
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spaţiile sunt mai generoase. Plaja în schimb este lată şi mai aproape de 

ideea de plajă pe care noi o avem de acasă, inclusiv culoarea nisipului. 

Până una alta, tot făcând comparaţii, opresc lângă o terasă ca să scot 

din buzunar încă un baton, să mănânc şi eu ceva. Nu voi merge prea 

mult alături de ocean şi pe urmă trebuie să iau din nou muntele sub 

roţi, e nevoie de „benzină” în rezervoare. Ar merge şi un pic de odihnă, 

dar la masa de lângă mine el mănâncă şi bea bere, ea fumează şi bea 

bere, tentaţiile sunt prea multe şi prea mari, aşa că plec repede.

Aseară, făcând traseul pe laptop, am văzut că din drumul TF-42 pe ca-

re sunt acum pleacă, destul de curând după Buenavista, din Los Silos, o 

„potecă” din aia îngustă, albă pe hartă (şi deja ştiu ce poate însemna 

asta), care urcă direct în La Tierra del Trigo. Pe primii 2,3 km urcă 

330 de metri! Adică o medie de peste 14% şi imediat am decis că nu va 

fi acela drumul meu. Mi-au ajuns. De acolo şi până în El Tanque, care 

pare a fi un fel de „nod” al drumurilor din zonă, panta e într-adevăr 

mai moale dar am decis că e mai bine să fac mai mulţi kilometri pe 

coastă, ca să am ocazia să mă mai odihnesc şi doar apoi să urc în creas-

tă. Aşa că acum continui spre Garachico privind într-una la dreapta 

mea şi încercând să-mi dau seama pe unde merge drumul ăla abrupt. 

Versantul are la mijloc o stâncă enormă, verticală, se văd maşini sub ea 

şi deasupra ei, dar pe porţiunea dintre aceste repere... mister... Se poate 

să fie din nou o iluzie optică ce nu ţine seama de adâncimea perspecti-

vei, stânca poate fi mai în faţă şi chiar prin spatele ei să urce drumul. 

Zona este un parc protejat, „de interes ştiinţific” scrie pe hartă. Pe 

unde să caţără maşinile alea ca să treacă stânca voi cerceta anul viitor, 
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când poate mai ajung aici şi când voi... cuteza să mă lupt cu acei doi ki-

lometri şi ceva. Acum mă mulţumesc să privesc de la distanţă. 

Merg de-a lungul unui bulevard asemănător cu ce vedem la TV prin 

Miami. Larg, are doar două benzi dar enorm de late iar pe margini este 

străjuit de palmieri înalţi şi care mai au frunze doar aşa, un fel de coc, 

în vârf. Când ajung la capătul lui pot să văd în toată splendoarea sa şi 

„chicken-line”-ul pe care mi l-am ales azi. Pe numele lui, TF-421.

Cu ochii pe serpentine opresc la un bar, să iau apă. Se pare că va fi 

nevoie de multă, soarele e în plină putere şi drumul e pe versant deschis. 

Beau pe loc o sticlă de jumătate de litru şi pe a doua o pun în bidon. Cu 

alte cuvinte, prima intră în „cocoaşă”. Nu prea mai e loc, însă, acolo, 

sunt nevoit să intru ca să fac loc apei proaspete şi las bicicleta sprijinită 

de perete, în grija unui tip de la o masă. Îmi promite că se uită la ea. 

Îmi pare că deja se uită chiar prea cu drag la ea şi, în timp ce merg 

spre toaletă, mă gândesc, aşa cum fac de fiecare dată când dau telefo-

nul unui necunoscut să îmi facă poză, ce fac dacă între timp tipul ia 

bicla şi pleacă? Oricum îmi tot zicea Rodi că eu sunt extrem de prost din 

punctul ăsta de vedere, la câtă încredere nejustificată pot avea în toţi 

necunoscuţii. Vă jur, fac cel mai rapid pipi din viaţa mea, cred că 

barmanul e convins că doar am intrat să dau cu apă pe faţă, sau aşa 

ceva! Când ies, Toni stă cuminte, la locul ei... Închipuiri... Să fiu deja aşa 

de obosit încât să-mi joace mintea feste din astea? 
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Chiar acum, când plec, intru de fapt în Garachico. Sunt într-o intersec-

ţie destul de mare şi pe o tablă scrie Guía de Isora – 35 km. Realizez, 

wow, că sunt foarte, foarte departe de hotel şi că mai am de trecut un 

munte. Guía e departe de aici şi eu de acolo mai am... Astfel încurajat, 

pornesc spre primele blocuri, nişte clădiri mai măricele, cu 2-3 etaje, 

printre care – probabil – drumul meu se strecoară începând să facă 

serpentine ca şi cele pe care tocmai le-am văzut pe deal. Dar nu, sur-

priza este că primii 4-500 de metri sunt drept în sus, printre blocuri şi 

sunt pe un fel de linie care creşte aşa, exponenţial, mai ţineţi minte de 

la matematică? Adică din ce în ce mai abruptă. Mă avânt, rugându-mă 

la Dumnezeul cicliştilor să mă ajute s-o trec fără să trebuiască să mă 

dau jos de pe bicicletă. Ar fi mai mare ruşinea, a doua oară în numai 

trei zile! Şi El îmi dovedeşte că există, stă lângă cel al beţivilor şi se dis-

trează amândoi copios de câte chestii văd jos, pe pământ, cu protejaţii 

lor. Pe la jumătatea urcării, când deja simt că îmi iau foc toate alea, nu 

numai muşchii, pe dreapta este o mică parcare orizontală, plată, în care 

dau două ture să îmi revin şi apoi „halesc” rapid ce a mai rămas din că-

ţărarea-surpriză. 

Aici, unde pedalez acum, este cel mai frumos „chicken-line” de pe pă-

mânt! Panta nu trece de 5%, poate doar în curbe să se mai încoarde un 

pic şi în rest n-am altceva de făcut decât să admir perspectiva plajelor 

care sunt din ce în ce mai departe sub mine. Da' ce vorbesc eu de „chi-

cken-line” aici? Atunci despre restul trupei, care ba face plajă la ora 

asta, ba stă la Cola şi cafele, ce să mai zic despre ei? Eu cel puţin urc 

muntele ăsta a doua oară pe ziua de azi. Să spun în paranteză că Hans 

şi Cătălin mi-au spus seara că se gândeau la mine. Nu mi-au zis în ce 

termeni făceau asta. 
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Montaña de Taco e deja departe în zare, eu mă ridic acum deasupra lui 

Las Cruces şi a pepinierelor de cactuşi care acoperă versantul, oceanul e 

cât se poate de albastru iar valurile se sparg, parcă, direct de voltele pe 

care şoseaua le face sub mine. Aici muntele stă la o distanţă mai respec-

tuoasă de ocean. Ca prin minune, nu mai sunt maşini în jurul meu aşa 

că rulez fără griji, pe ce parte a drumului vreau şi profit de asta ca să 

filmez cât mai mult. Cine ştie cât mai pot face asta, pentru că deasupra 

mea, la puţine sute de metri, coboară un nor. Da' n-o să-mi stric eu 

plăcerea şi buna dispoziţie din cauza lui! Când ajung acolo, văd eu...

Spre est coasta pare din ce în ce mai spectaculoasă şi totul mi se pare 

mult mai ordonat, chiar şi mai curat, dar asta poate doar pentru că 

predomină albul la toate clădirile şi plantaţiile sunt aşa de rigoros dese-

nate şi... poate şi pentru că sunt atât de departe de tot ce a rămas la 

nivelul plajei! Am urcat vreo 250 m şi nici nu ştiu când! Acasă dau une-

ori, în câte o după-amiază, câte o tură mai scurtă în care toată urcarea 

zilei nu trece de 250 de metri. Aici pare un mizilic. 

Înainte de a face una dintre curbele spre dreapta, opresc lângă parapet 

pentru că îmi face cu ochiul o potecuţă ce se pierde printre tufe şi 

cactuşi. Pietruită şi cu o balustradă din lemn, duce poate la vreo căsuţă 

care nu ştiu ce rost poate avea în locul ăsta. Da' poteca arată grozav şi 

mă chinui destul de mult să mă ascund de soare ca să îi fac o fotografie.
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Când mă ridic şi ies iar în şosea, schimbarea scării de vizualizare mă ză-

păceşte pe moment. Am trecut brusc de la cei câţiva metri de potecă, la 

care priveam adineauri, la foarte mulţi kilometri de-a lungul cărora 

coasta, cu golfurile înşirate egal, se continuă atât cât poate privirea să 

cuprindă. Rămân mult aşa, cu ochii în zare... Îmi aduc aminte de dealu-

rile Băiţei pe care Camelia le-a prins acasă într-o imagine ce pare 3D 

chiar şi pe hârtie fotografică. Acum stâncile astea şi culorile lor tot mai 

es-tompate îmi dau aceeaşi impresie. Frumoasă „vacanţă” am azi!
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Inevitabil, ca orice lucru bun, priveliştea se termină atunci când sunt 

chiar sub primele case din El Tanque. Mai apuc să arunc o privire la 

drumurile împletite şi la un hotel prea mare pentru tabloul ăsta, apoi 

intru într-o ceaţă deasă. Şi, asta e de la sine înţeles, în frig. Chiar şi 

acum, când mă uit la imaginea asta, nu-mi vine să cred când mă gân-

desc ce era în spatele telefonului cu care făceam poze. Altă lume. Ceaţa, 

ca o cortină. The end.

Intru în oraş. Există viaţă şi după lăsarea cortinei şi dacă ar fi aşa şi în 

realitate, n-ar fi rău. Pe marginea drumului, tablă de intrare, tot ce 

trebuie, un sens giratoriu cu multe direcţii. Am mai spus, El Tanque pare 

a fi un nod rutier al zonei. După ce am trecut de cortina aceea, aerul 

lăptos parcă s-a mai rarefiat şi îmi dă speranţe că poate a fost numai o 

pânză subţire şi am intrat doar în spatele scenei. Prin orăşel drumul are 

multe sensuri unice. N-a avut loc să treacă, pare să fi fost construit cu 
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mult după toate clădirile, aşa că ocoleşte o bisericuţă veche, un sens prin 

stânga, celălalt prin dreapta, apoi depăşeşte la fel un părculeţ, pe urmă 

benzile se pierd una de alta ca să se mai regăsească doar la ieşirea din 

oraş, unde o tablă mă anunţă că părăsesc El Tanque. Norul revine, poate 

doar căldura civilizaţiei să-l fi răzbit puţin şi de aceea părea mai subţi-

rel. Începe să îmi fie teamă de ploaie. Pe stânga e oprită o maşină şi 

merg să întreb de vremea de sus, de pe munte. Tipul îmi spune că „no 

hablo ingles” da' ea, din dreapta, se dă mare, ea ştie. Atunci o întreb de 

„weather”, de „rain” şi ea îmi tot spune că da, merg bine, s-o ţin pe 

„principale” că e ok... Am mai spus, parcă, mulţi dintre ei sunt bâtă la 

engleză, dar femeile sunt la fel de comunicative ca peste tot...

Nu mai mi-e gândul la coapse, urc rapid un 10% scurt care se termină 

într-o nouă intersecţie: la stânga, Icod de Los Vinos, la dreapta... El 

Tanque. Măi, să fie! Nu am ce căuta la stânga, asta e clar şi, prin elimi-

nare, fac dreapta. Intru iar în oraş. Da' numai aşa, ca să nu zic că n-am 

făcut-o. După 50 de metri de la tabla de intrare, e tabla de ieşire. Ce 

scrupuloşi sunt topografii ăştia! Sau o fi avut vreunul cu pile la Primărie 

un teren aici şi trebuia, musai, să fie intravilan. Apare un semn cu Guía 

de Isora şi atunci ştiu că merg în direcţia bună. Nu apuc să mă liniştesc 

că nu m-am rătăcit, când pe dreapta văd o tablă de intrare în localita-

te. Mă uit, nu cred, dau jos ochelarii, poate sunt aburiţi de la ceaţa asta, 

da' văd acelaşi lucru şi fără ei: intru în El Tanque! De data asta de-a 

binelea, a treia e cu noroc sau, cum zic italienii, "non c'é due senza tre". 

Din dreapta vine şoseaua aia criminală, dinspre La Tierra del Trigo, în 

traducere „Pământul grânelor”, deşi nu ştiu unde ar putea cineva, pe 

verticalele alea, să cultive grâu. 

Imediat după centru, pentru că se pare că abia acum, la a treia încer-

care, mă aflu cu adevărat în oraş, pe drum sunt lucrări şi în faţă am o 

coloană interminabilă de maşini. Pornesc din nou, ca în Alcalá, prin 

dreapta lor. Mi-au lăsat loc, trec destul de lejer. Când le depăşesc pe 

toate şi ajung la muncitori, unul dintre ei mă vede şi trage repede un 

con din acela din plastic portocaliu, care îmi stătea în cale. Îi arunc un 

„gracias” din mers şi gata, sunt liber, singur pe drum! Şi pe banda cea-

laltă maşinile stau, doar eu pot înainta. Am avut noroc că aici nu s-a 

supărat nimeni, să mă blocheze. 

De acum sunt pe TF-82-ul nostru care, prin Chio şi Guía, duce direct 

acasă. Urcarea e cam monotonă, traversez păduri cu copaci mari care 

însă îmi bucură ochiul, sunt în mijlocul unei vegetaţii mai cunoscute mie, 

mai familiare. 
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N-am mai văzut pădure, nici nu mai ţin minte de când! Sunt anunţat 

că pe dreapta urmează Centrul de Relaxare Camello şi pregătesc camera 

să filmez, prind o secundă parcarea în care sunt trase două autocare 

dar apoi o perdea de vegetaţie protejează restul complexului de privirile 

indiscrete. De după copaci se aud doar turiştii, cred că în clipa asta vor-

besc toţi deodată, ca nişte vrăbii prin tufe, n-au cum să fie băbuţele 

mele din şaua de pe Masca, alea nu aveau chiar atâta energie în ele. 

Zgomotul ăsta fără imagine îmi aduce aminte de o fază petrecută luni, 

pe când vizitam cu copiii Los Gigantes, cred că am uitat să v-o poves-

tesc. Mergând pe stradă, ne apropiam de o maşină micuţă, ceva gen 

Opel Corsa, sau Ford Fiesta şi din direcţia aceea se auzeau multe voci, 

toate vorbind tare şi repede în spaniola care oricum mănâncă jumătate 

din litere. Mă tot uitam de unde vin vocile. Abia când am fost în dreptul 

maşinii am văzut că erau toate geamurile lăsate iar înăuntru erau 5 

(cinci!) doamne care, nu ştiu, poate doar povesteau, mie îmi părea că se 

ceartă amarnic. Era aşa de mică maşina aia, că nici nu ştiu unde aveau 

loc atâtea vorbe. Sau de aia deschiseseră geamurile?

Drumul meu de acum mai trece prin două sate. Primul pare un nume 

de fotbalist portughez: Ruigomés. În centru, pe un perete destul de ma-

re, tronează numele satului, scris cu nişte pietre care par cochilii de 

scoici. Verde cu galben, probabil culorile oraşului. Spun asta pentru că în 

satul următor, Erjos, numele e pictat cu alb şi albastru, la fel cum sunt 

majoritatea caselor satului. Pare a fi un obicei al zonei, pentru că acum 

îmi dau seama că şi în El Tanque am văzut asta dar am crezut că e 

vreun restaurant sau motel cu numele satului. Pe partea noastră, cea 

sudică, este obiceiul ca la intrarea în localităţi să fie scris numele pe un 

panou alb, cu plăci de porţelan colorate, lipite, fiecare literă câte o plă-

cuţă. Cred că despre asta am scris chiar în a doua zi, pe când traversam 

El Retamar, ca să urcăm spre Masca. Obiceiuri.
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Merg de mulţi kilometri, să tot fie vreo 8-9, prin ceaţă şi la o tempera-

tură de 10-12 grade. Poate părea cam rece, mai ales că sunt la mâne-

că scurtă, vesta lui Cătălin e păstrată doar pentru cazuri grave, la cât 

mi-e de mică. Dar mie îmi place aşa, în condiţiile astea dau randament 

maxim, poate şi pentru că nu mai sunt tentat să „lenevesc” pe drum, să 

nu mă ia frigul. Da' ar fi cazul să ajung şi eu undeva, nu? Pentru că îmi 

pare că merg aşa, spre nicăieri, doar câte un sat, din când în când, în 

rest pădure şi iar pădure. Acum ies într-o poiană largă, sunt la circa 

1070 de metri înălţime aşa că aştept să îmi dau drumul la vale din 

clipă în clipă. Nu înainte de a trece pe lângă tabla care îmi spune că 

sunt în Puerto de Erjos la... fix 1117 m. Deh, dă şi Garmin-ul rateuri. 

Trec de tablă şi nu-nţeleg unde ar putea fi aici, în nori, portul... În fine... 

Bate vântul şi nu mă mai mir. Tot ce nu înţeleg este de ce nu văd tu-

rişti... Mă ascund după o stâncă, sprijin bicicleta şi – chiar dacă a înce-

put să plouă mărunt – încep să mă îmbrac tacticos şi fără grabă. Scot 

din bidon (da, am un bidon cu gura largă, de scule, în care ţin haine, e 

comod aşa) căciuliţa şi foiţa şi le pun sub câte o piatră. Altfel nu stau, le 
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ia vântul. Trag pe mîini încălzitoarele, scot casca, pun căciuliţa... Nu mă 

recunosc! Nu sunt repezit, ca de obicei. Fac toate astea de parcă aş fi în 

cabina de probă de la H&M, la căldură. Adevărul este că am aşa, o sen-

zaţie de final de drum, parcă de aici urmează să mă ia o maşină şi gata, 

cu asta s-a încheiat aventura din Tenerife. S-au terminat vântul, frigul, 

pantele, minunăţiile... Poate de asta nici nu mă grăbesc, pentru că vreau 

să mai fie, să mai dureze. 

După ce sunt blindat pentru vremea de-a dreptul urâtă, mă întorc la 

tabla cu Puerto de Erjos şi încerc să lipesc un sticker cu CLAS. Mâinile 

sunt îngheţate şi durează mult până îl desprind de pe hârtia lui, dar 

insist. Nu vreau să plec de aici fără să-l lipesc. Tabla e udă, sticker-ul 

alunecă dar eu sper ca atunci când se va opri ploaia asta, să rămână 

lipit. La anul o să verific. De fapt autocolantele mari se lipesc intenţionat 

pe ud şi ţin. De ce n-ar fi şi acum la fel? A fost un moment frumos ăsta, 

de la Puerto de Erjos, chiar dacă vremea era mizerabilă, poate de aceea 

nici din povestit nu mă pot opri, intru în toate amănuntele, să-l mai 

ţin, să nu se termine...

La vale, până în Santiago del Teide, mai am 3 km. E ud pe jos şi cobor 

prudent, din când în când mai strâng uşurel din frâne, să usuc jenţile, 

altfel nu mai prind saboţii şi ajung în oraş mai repede şi mai de-a drep-

tul decât mi-aş dori. Rulez la mica înţelegere cu şoferii pe serpentinele 

astea destul de strânse. Nici nu mai poate fi vorba acum să merg mai 

repede decât ei. Ochelarii sunt plini de stropi aşa că nici cu vizibilitatea 

nu stau prea bine. Mă descurc, totuşi, cumva şi mai opresc doar în cen-

tru, lângă biserica ce mă întâmpină cu câteva ding-dong-uri profunde şi 

care îmi par prietenoase, eu venind tocmai de sus, din nori. Sunt lângă 

un grup mare de italieni gălăgioşi care la un moment dat mă observă şi 

unul dintre ei mă întreabă dacă vin din Erjos. Îi confirm şi, când le spun 

că sus plouă, încep să se îmbrace. Eu sunt încă destul de zgribulit şi por-

nesc la vale, cu gând ca în Tamaimo să opresc să mănânc ceva şi cu spe-

ranţa că poate dă soarele mai cu putere până acolo, să mă şi încălzesc. 

Ochesc un fel de bistro dar nu prea reuşesc să mă înţeleg cu bătrânica de 

la tejghea. Nu pricepe ce-i spun în engleză şi, ca şi cum ar vrea să nu 

mai lungim vorba inutil, îmi repetă de vreo 2-3 ori „pizza, panini” pe 

un ton care nu lasă loc de nuanţe. Optez pentru panini, ăsta e un sand-

vici şi nici nu vreau mai mult, se face repede, e cald şi este exact ce am 

nevoie. „Cu jamon?”. Cu jamon să fie, tanti, da' iute că-s congelat am în 

mine o foame de mâncare adevărată, ceva de speriat! Şi pleacă mătuşica, 
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precum o „zvârlugă” în bucătărie, pe modelul „melcul, ţuşti, într-un 

tufiş”. A mai revenit doar după vreo 10 minute... Ce să-i mai zic? Ea nu 

ştie engleză, eu nu ştiu boabă spaniolă, cum s-o întreb cât poate dura să 

faci un sandvici? Între timp beau o Cola, o cafea fierbinte şi mică şi mă 

felicit că pe astea le-am obţinut înainte de dispariţia în bucătărie. Mă 

mai uit pe-afară la nişte copii care se distrează pe un fel de BMX-uri cu 

roţi mici, aproape ca alea de trotinetă, sunt haioase bicicletele, dacă şi 

astea or fi biciclete... Afară fumează o doamnă şi se uită pe FB, am stat 

mult în loc, poate sunt şi puţin ud de la ploaia aia de sus aşa că am în-

gheţat. Aş fi în stare să şi fumez, dacă asta m-ar încălzi, cât de cât. 

Pe uşă intră o femeie, cu câteva plase în mână. Se aşează greu pe un 

scaun de la tejghea, oftând. E simplu îmbrăcată. Stă acolo, cu răbdare, 

până vine bătrânica. Îi cere ceva, primeşte o cafea lungă, cu lapte, pare 

a fi o clientă cunoscută. Îşi pune în cafea vreo 4-5 cubuleţe de zahăr şi o 

savurează, efectiv, cu o gogoaşă înecată, şi ea, în zahăr. Mi se pare a fi la 

finalul unei zile de muncă şi asta pare a fi răsplata ei pentru cât a tras 

de azi-dimineaţă. Cafeaua asta şi gogoaşa... Se scotoceşte după monezi, 

le numără atentă în palmă şi i le dă bătrânicii. Mai muşcă o dată din 

inelul dulce al gogoşii şi stă, mestecând îndelung. Uite încă una care ar 

vrea să lungească momentul la nesfârşit. Dar ce momente diferite, al 

meu, din vârf şi al ei, de aici... 

Când, după un sfert de oră, primesc panini-ul, am o surpriză de pro-

porţii, de aceea o şi iert pe cea care mi-l aduce. Nu mai contează cât a 

durat. Întâi primesc tacâmuri şi asta deja mă pune pe gânduri şi îmi 

spun că n-aş putea mânca un sandvici cu furculiţa şi cuţitul în momen-

tul ăsta. Asta din cauza foamei şi pentru că efectiv îmi tremură şi inima 

în mine, alături de mâini. Hai să vă povestesc: „Panini de Tamaimo” în-

seamnă o pâinică aşa, la vreo 10 x 30 cm, umplută din belşug cu caşca-

val şi jamon, alături de cine mai ştie ce legume delicioase, condimentate 

dumnezeieşte. Pâinea este caldă. Mă aşez la masă. Am nevoie, într-ade-

văr, de tacâmuri şi de toată puterea mea de control ca să nu mă arunc 

cu gura direct pe minunăţia din faţa mea. O mănânc încet şi mă gân-

desc că, dacă de fiecare dată în vacanţele mele, undeva pe final am avut 

parte de câte un festin culinar, acum ăsta este festinul meu pentru 

Tenerife. Din păcate îl savurez singur, de data asta. În Larrau, la tura de 

Pirinei, am fost toţi la ospăţ. În Corsica, "Chez Paul", doar cei aleşi, adică 

cei care eram atunci în tură. Ce să le fac? Dacă le-a fost lene să pedale-

ze şi azi... Da' o să le povestesc, cu siguranţă, despre minunăţia asta de 

panini, nu-i iert!
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Acum urc încetişor pe şoseaua suspendată care mă va trece peste autos-

tradă şi mă va scoate direct în Chio. Sătul, picotesc cam ca unchiu' 

Coclis pe Hunedoara-Deva, în a 500-a tură a anului. Am sunat-o pe 

Karina ca să-i spun că întârzii, să nu se îngrijoreze. A trecut de mult 

ora 4 după-amiaza şi eu urc ultimele pante ale zilei cu ochii la Garmin, 

să prind momentul în care „împlinesc”, şi azi, 3000 de metri de urcare. 

După toate îndoielile cu care mi-a fost presărată dimineaţa de azi, uite 

că am terminat toată bucla pe care mi-o propusesem. Se pare că am 

ajuns în sfârşit în faza în care nu îmi mai pun problema dacă reuşesc să 

fac o tură, să urc o pantă, să pedalez o anumită distanţă mare. Când 

plec de acasă pot fi setat doar pe a vedea locurile şi a mă bucura de ele. 

Nu ştiam până acum pentru ce fac atât de mulţi kilometri cu bicicleta, 

aproape zi de zi, acasă, ca nişte antrenamente... Cei tineri, cum este şi 

Karina, au scopuri sporive. Merg la concursuri unde vor să câştige, nu 

doar să termine. Eu, ca-e m-am apucat de bicicleală la modul mai se-

rios pe la vreo 48 de ani, merg la concursuri doar ca să particip şi să le 

termin. Şi să simt atmosfera, care e grozavă. Aşa că se pare că m-am 

antrenat, fără să ştiu sau să îmi propun asta neapărat, de la început, 

pentru a ajunge în faza în care sunt acum. Ăsta e concursul meu, pe 

care l-am câştigat realizez asta acum, foarte clar. Dacă aflu de locuri 

faine, pur şi simplu mă duc. Ştiu că pot. Nu mai am nici un fel de apă-

sare sau de stres din punct de vedere al dificultăţilor traseului. Acum, 

turele mele se împart în antrenamente, pentru a menţine starea asta şi 

ture de plăcere, turistice le-aş putea spune. La grandfondo-uri merg 

doar ca să am şi un target şi pentru că sunt dependent de provocări. 

Cum e Peak Break-ul de anul acesta. Regretul meu cel mai mare rămâ-

ne acela că nu reuşesc să le explic, poate, suficient de clar, toate astea 

prietenilor mei de acasă, care de multe ori evită să vină cu mine, atunci 

când am tot felul de idei care par, de cele mai multe ori, nebuneşti...

Restul drumului meu de acum este doar rutină. Trec prin Chio pe lângă 

Parada, trec prin Guía, pe sub copacii mari din centru, străbat tunelu-

rile, deja ştiu aşa de bine: unul în jos, altul în sus... Acojeja, Tejina, apoi 

pe stânga urcă, ameninţătoare, Mora Climb, căţărarea pe care n-o să 

mă duc niciodată, apoi se vede Lidl, aici fac dreapta şi mă prăvălesc în 

viteză mare, ca de fiecare dată, spre ocean...

Sunt aşa de satisfăcut de tura de azi că probabil mi se citeşte asta pe 

faţă. Când intru în camera de hotel, tot numai un zâmbet, ăsta este 

primul lucru pe care mi-l spune Cătălin: „A fost frumos, nu?”. „De unde 

ştii?”. „Se vede pe faţa ta...”.
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Azi nu mai poate fi vorba de plajă, e târziu. Şi mîine plecăm. Ies, totuşi, 

pe faleză, la plimbare. Singur, aşa vreau. Să rumeg tot ce s-a petrecut 

în zilele astea. Să văd apusul cum inversează gama de culori pe care am 

admirat-o azi de dimineaţă, la stretching. Acum e galben, apoi portoca-

liu, roşu şi la final un roz discret care se pierde în primele umbre ale se-

rii. Plec doar când e întuneric de tot. 

În camera de hotel şi apoi pe terasa unde mi-am petrecut ultimele 10-

11 seri, partea – hai să-i zic – mai romantică dispare şi mă gândesc 

cât de bine mi-a prins „vara” asta din plină iarnă! Cu astea 10 zile în 

spate, cu Turcia care urmează în februarie, încep să cred că la începutul 

lui iulie pot fi pregătit pentru cea mai grea încercare din viaţa mea pe 

două roţi: Peak Break. Aici, în condiţiile în care sunt la primele ture din 

sezon, am reuşit să scot nişte statistici mai mult decât rezonabile. Ture 

de 70-120 km cu 2-3000 de metri de urcare şi viteze medii de 19-

22 km/oră. Toate astea pot creşte odată cu pregătirea din primăvară şi 

în condiţii de concurs, unde altfel te îndemni la efort. Am văzut asta 

ieri, când mă alergam cu polonezul. Trebuie doar să fiu atent la dozarea 

efortului, la recuperare, la alimentaţie... 
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Nu-s puţine lucruri şi nici uşoare. Oare 

nu am început să o iau prea în serios, 

chestia asta cu bicicletele? Asta o întreb 

şi pe Karina, uneori, referindu-mă la 

amândoi, pentru că şi ea (sau, mai bine 

zis, mai ales ea) a ajuns la un nivel mult 

mai mare decât aş fi crezut eu vreodată 

că va fi. Dar, în fond, sunt doar nişte 

provocări pe care nu doar le aşteptăm 

dar ni le şi dorim. Nu ştiu Karina, dar 

eu poate încerc să înlocuiesc prin ciclism 

ceea ce tocmai am pierdut în ultimii ani. 

Sau poate încerc să îmi demonstrez că 

anii pe care îi am în cârcă nu sunt aşa 

de mulţi cum s-ar putea spune. Poate, 

fără să ştiu, mă pregătesc pentru zilele 

mele viitoare, care urmează, multe, 

puţine. Viaţa e şi ea tot o provocare... 

Sau poate că nu e chiar atât de compli-

cat totul. Poate că, pur şi simplu, ne 

place ceea ce facem.
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    Postafaţa la o carte mie mi se pare că ar trebui să semene cu cele trei puncte de suspensie de la 
finalul unei fraze. Sau cu un acord minor, la finalul unei melodii. Adică să îţi sugereze şi totodată 
să îţi lase loc pentru o continuare. Şi pentru că nu vreau să mă opresc din a povesti excursiile 
mele pe două roţi, închei şi acum cu o postfaţă. Am ales să o compun din texte scrise de alţii, cum 
a fost şi la „Cu bicicleta prin Corsica”, doar că de data asta este vorba de oameni pe care, 
paradoxal, chiar dacă nu-i cunosc personal, îmi sunt foarte apropiaţi. Rodica şi Andra sunt cele 
cărora am reuşit să le „citesc” nişte gânduri. Ţinând în echilibru o bicicletă, remember? În 
realitate, asta s-a întâmplat doar pentru că ele mi-au dat voie. 
    Nu aş vrea ca alţi cititori care mi-au trimis mesaje să se simtă neîndreptăţiţi de alegerea mea. 
Mesajele celor două prietene (îndrăznesc să le numesc aşa, după cele ce mi-au scris) sunt mai 
speciale pentru mine într-un anume mod pe care nu are rost să îl detaliez aici. Va trebui să mă 
credeţi pe cuvânt. Am ţinut neapărat să le transcriu cât mai fidel, chiar dacă uneori nu sunt per-
fecte, pentru că asta arată că au fost scrise dintr-o răsuflare şi din inimă. Le mulţumesc că şi-au 
dat acordul pentru publicare şi am speranţa că voi mai avea parte de asemenea cadouri şi după 
povestea de faţă.

    Bună seara, citesc on-line prefaţa cărţii a doua şi, ca răspuns la primele pagini, 
vreau să ştiţi ce a însemnat prima dvs carte pt mine:
- Am cumpărat "Cu bicicleta prin Pirinei" la concursul "Road Grand Pink", ediţia 
întâi, ca premiu de la mine pt mine. Premiu pentru că am avut curaj să mă înscriu, 
la peste 40 de ani, să particip şi să mă clasez ultima :) La primul concurs din viata 
mea.
- Cartea dvs. m-a inspirat să visez, să perseverez şi să particip la ture de pe 
facebook. (80 de km/zi este maximul meu de până acum).
- Cartea dvs mi-a dat idei şi curaj. De câte ori am ajuns cu munca pe undeva, am 
gândit câte o aventură ciclistă, pedalând singură, pe biciclete închiriate. Am vizitat 
astfel oraşele York, Liverpool şi Llanddudno în UK, apoi Paris în 3 ore pe bicicletă 
...prin ploaie. 
- Fără maşină personală şi cu buget limitat, inspiraţia şi curajul m-au purtat prin 
multe locuri fantastice. 
    Îmi doresc sa călătoresc cât mai mult în Europa dar şi în România, după 
posibilităţi.
    Vă mulţumesc pentru inspiraţie şi aştept cartea dvs.
.....................................................................................................................................
    Bună ziua şi Crăciun Fericit!
    Doresc să comand cartea dvs "Cu bicicleta prin Corsica"  şi vă felicit pentru 
prima dvs carte, pe care am citit-o deja de două ori. Excelentă şi inspirantă!
Adresa: ....………………………
    Prin poştă, ramburs, dacă se poate, sau prin prieteni biciclişti din Bucureşti, cum 
puteţi.
    Lanţ întins,
    Rodica Piticar
    P.S. Băieţii mei au apreciat mai ales pozele din carte..."Mama, uite un album 
interesant!" Acum pedaleaza şi ei. Au ajuns la100 km pe zi... m-au întrecut!
.....................................................................................................................................
    Mulţumesc pentru încredere, Alin, fac transfer electronic în curând.
    Ţie, grupului tău, vă plac căţărările....mie nu, pentru că mă lasă fara aer. Accept 
căţărările luate la...pas, pentru ca acolo sus mă aşteaptă satisfacţia înălţimii şi 
plăcerea de a "te da la vale". Am prins spre Târgu-Mureş o vale de 7 km... doar eu 
pe şosea... A meritat fiecare pas din urcarea grea de la început!
    Am în plan să fac un drum lung prin Spania, probabil ai auzit de Camino de 
Santiago. Ştii tu, plănuieşti, visezi, apoi te omoară detaliile. Dar e frumos! 
    Abia aştept cartea ta, hrană pentru suflet!
    Un an înţelept şi îndrăzneţ!
    Sănătate şi antrenament! Rodica
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    Bună ziua,

    Am reuşit astă-noapte să citesc ceea ce mi-aţi trimis. Am fost foarte prinsă la 
birou (delegaţii, raportări… chestii dintr-astea).

    M-a energizat mult ceea ce aţi povestit şi aproape că aş fi luat bicicleta şi aş fi 
plecat în lume. Dar … realitatea este realitate. Cel puţin asta în care trăiesc eu. 
Poate că la pensie, dacă o sa mai fiu întreagă (asta intenţionez) voi călatori mult. 
Voi face toate nebuniile pe care nu le voi face acum la tinereţe.

    Dar poate că… voi încerca să mă organizez altfel, pentru că sunt conştientă că aş 
pierde mult… mult. Iar timpul nu îl mai pot da inapoi. Deja la vârsta pe care o am 
simt asta din ce din ce mai mult.

    Frumoasă carte. Aş vrea să o văd in librării.Tânjesc după asemenea cărţi. De 
peste 10 ani citesc numai ce îmi place. Când am început să câştig mai bine m-am 
bucurat enorm că pot merge la mare şi la munte de câte ori vreau eu şi pot sa îmi 
cumpăr cărţi. Din păcate nu prea apar cărţi în librării de genul care îmi plac mie. 
Dar îmi comand de pe net în limba engleză. Sunt înnebunită să  citesc. Dar mai 
înnebunită sunt să ajung să fac şi eu ceea ce citesc. Vă admir mult, pe Dvs. şi pe 
Karina.

    Pe Karina am cunoscut-o acum câţiva ani la o prezentare, împreună cu Ina 
Dumitru. Printre altele povestite, a făcut afirmaţia că o persoană grasă nu ar putea 
face Transfăgărăşanul pe bicicletă. Mă rog… nu cred că a spus-o în mod direct aşa, 
dar aşa am perceput eu. Afirmaţia ei m-a ambiţionat şi acum 2 ani am luat o zi de 
concediu şi am plecat pe Transfăgărăşan. Am urcat pe bicicletă. Mi-a luat o eter-
nitate să îl urc, dar am reuşit! Îmi doresc mult de tot să fac sport. Întotdeauna mi-a 
plăcut. Dar… nici nu ştiu pe ce să dau vina mai întâi. Dar mai întâi de toate… pe 
mine. Karina a declanşat în acea zi “un mic uragan în mine al dorinţei de a merge 
mai mult cu bicicleta”.

    Mă bucur pentru turele frumoase pe care le faceti. Mi-ar plăcea şi mie să am un 
grup cu care să pot merge. Singura nu mă motivez. Până ca Adi, prietenul meu, sa 
fie accidentat de o maşină şi să rămână infirm, neputând să mai facă sport, mer-
geam cu el mult pe munte şi ieşeam cu bicicletele. Eram înnebuniţi! Nu ieşeam cât 
ne doream. Munceam mult şi în week-end-uri. Dar acelea pe care le aveam libere, 
încercam să le fructificăm. Eu nu pot ţine pasul cu altcineva. Sunt mult prea rapizi. 
Şi Adi era, dar el mă aştepta… chiar daca o lua mult înainte. Şi nu îl deranja asta. 
Nu ştiu cine m-ar mai suporta aşa. Nu le am cu viteza şi rezistenţa mea este cam la 
pământ. Îmi doresc enorm ca Adi, printr-o minune, să revină la normal. Mi-e atât 
de dor de noi pe munte, pe bicicleta, la alergare, la înot…

    Mulţumesc mult pentru carte. Este minunată.

    Cu drag, 

    Andra
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    Întotdeauna mă bucur în momentul în care primesc un feed-back la ceva scris de 
mine. Din păcate, sunt rare. În urmă cu câteva săptămâni mi-a scris o doamnă, 
Rodica Piticar, spunându-mi că după ce a citit cele două cărţi ale mele, cea cu 
Pirineii şi cea cu Corsica, s-a apucat de bicicletă. Acum, peste tot pe unde merge, în 
ţară sau aiurea, primul lucru pe care îl face este să închirieze o bicicletă şi să vizite-
ze locurile. Deşi nu sunt un credincios în adevăratul sens al cuvântului, mesajul 
acestei doamne mi s-a părut un dar de la Dumnezeu. Pe soţia mea, care a murit în 
urmă cu aproape doi ani, o chema Rodica şi noi îi spuneam, în glumă, "pitic"... 
Poate să spună oricine, orice, dar undeva, cineva le-a potrivit... Un mesaj din 
Unives, cum bine spunea doamna Piticar.

    Rândurile de la tine au venit destul de neaşteptat, mai ales prin... dimensiuni. Îmi 
pare că ai simţit nevoia să te descarci un pic şi sunt surprins şi onorat chiar că m-ai 
ales pe mine, cu toate că ne "cunoaştem" doar din spaţiul virtual (asta nu va rămâ-
ne aşa, promit!). Îndrăznesc să îţi spun că m-am apucat să îţi răspund doar după ce 
mi s-au limpezit ochii... Îmi pare rău pentru afirmaţia Karinei, îmi pare bine pentru 
afirmaţia Karinei. Nu trebuia să spună niciodată aşa ceva, dar mă bucur că te-a 
"pornit". Chiar şi fără să vrea şi fără să ştie. Despre Adi, de fapt despre voi doi, nici 
nu ştiu ce aş putea spune. Poate doar să vă îndemn să vă gândiţi că viaţa este la fel 
ca o căţărare grea cu bicicleta. Trebuie să tragi de tine şi undeva sigur este vârful şi 
apoi îţi dai drumul la vale. Am trecut şi eu prin multe şi încă mai trec, dar încerc să 
rămân optimist. Toate necazurile m-au învăţat să preţuiesc tot mai mult ceea ce am. 
Sună a text ieftin-motivaţional, dar aşa este cu adevărat. Regret nespus multe din 
momentele trecute, aşa că acum tot ce fac, fac în aşa fel încât să nu mai regret 
nimic, niciodată.

    Cartea cu Tenerife nu va apărea, din păcate, în librării. Pentru primele două cărţi 
am reuşit să găsesc finanţări dar, tot din păcate, nu se vând astfel încât să se finan-
ţeze singure, în continuare, aşa cum speram. Poate că subiectul e doar pentru o nişă 
prea mică de oameni, poate că într-adevăr lumea nu mai prea citeşte, poate că nu 
sunt chiar atât de bune pe cât le simt eu că sunt. Am decis ca atunci când voi mai 
avea un subiect, cum e acesta, cu Tenerife, să îl fac un fel de e-book, adică un for-
mat .pdf dar paginat, exact ca o carte şi să îl pun la final pe site-ul editurii mele. De 
acolo îl va putea descărca şi citi oricine, fără costuri. N-am avut niciodată planuri 
să mă îmbogăţesc din cărţile astea, cum spuneam, am sperat doar că se vor putea 
finanţa una pe alta. În fond, ceea ce eu vreau este doar să împărtăşesc experienţele 
mele cu toată lumea. Răsplata vor fi feed-back-urile astea, ca al tău, ca al Rodicăi 
Piticar şi faptul că pot cunoaşte oameni valoroşi, aşa cum s-a întâmplat şi până 
acum la lansările de carte din Bucureşti, Cluj sau Sibiu.

    Am şi o rugăminte. Te rog să te gândeşti dacă crezi că e posibil ca ceea ce mi-ai 
scris să devină postfaţa cărţii cu Tenerife. La modul anonim, desigur, fără nume. 
Doar dacă nu cumva vrei să fie altfel. După cum ai văzut, ambele mele cărţi au câte 
o postfaţă, nu neapărat în legătură cu cartea în sine, ci doar cu filosofia de viaţă a 
unui sportiv amator care mai şi scrie. M-aş bucura enorm să fii de acord, dar asta 
nu trebuie să te facă să te simţi obligată să accepţi. Vreau un răspuns sincer, din 
suflet, cum simţi tu că e bine.

    Mulţumesc pentru tot.

    Alin
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     Chiar acum, când plec, intru de fapt în 
Garachico. Sunt într-o intersecție mare și 
pe o tablă scrie: Guía de Isora 35 km. Rea-
lizez, wow, că sunt foarte, foarte departe 
de hotel și că mai am de trecut un munte. 
Guía e departe de aici și eu de acolo mai 
am... Încurajat, pornesc spre primele blo-
curi, niște clădiri măricele, cu 2-3 etaje, 
printre care – probabil – drumul meu se 
strecoară începând să facă serpentine ca și 
cele pe care tocmai le-am văzut pe deal. 
Dar nu, surpriza este că primii 4-500 de 
metri sunt drept în sus, printre blocuri și 
sunt pe un fel de linie care crește așa, 
exponențial, mai țineți minte de la mate-
matică? Adică din ce în ce mai abruptă. Mă 
avânt, rugându-mă la Dumnezeul cicliștilor 
să mă ajute s-o trec fără să trebuiască să 
mă dau jos de pe bicicletă. Ar fi mai mare 
rușinea, a doua oară în numai trei zile! Și 
El îmi dovedește că există, stă lângă cel al 
bețivilor și se distrează amândoi copios de 
câte chestii văd jos, pe pământ, cu proteja-
ții lor. Pe la jumătatea urcării, când deja 
simt că îmi iau foc toate alea, nu numai 
mușchii, pe dreapta este o mică parcare 
orizontală, plată, în care dau două ture să 
îmi revin și apoi „halesc” rapid ce a mai 
rămas din cățărarea-surpriză. Apoi aici, 
unde pedalez acum, intru pe cel mai 
frumos „chicken-line” de pe pământ!

     Montaña de Taco e deja departe în zare, 
eu mă ridic acum deasupra lui Las Cruces și 
a pepinierelor de cactuși care acoperă ver-
santul, oceanul e cât se poate de albastru 
iar valurile se sparg, parcă, direct de volte-
le pe care șoseaua le face sub mine. Aici 
muntele stă la o distanță mai respectuoasă 
de ocean. Ca prin minune, nu mai sunt 
mașini în jurul meu așa că rulez fără griji, 
pe ce parte a drumului vreau și profit de 
asta ca să filmez cât mai mult. Cine știe cât 
mai pot face asta, pentru că deasupra 
mea, la puține sute de metri, coboară un 
nor. Da' n-o să-mi stric eu plăcerea și buna 
dispoziție din cauza lui! Când ajung acolo, 
văd eu...



     Mă întind îndelung, miroase 
înnebunitor a mare şi îmi place 
de mor, se aud valurile când 
închid ochii şi atunci rămân aşa, 
cu ei închişi, în timp ce încerc să 
nu mă gândesc la muşchii care 
dor. Acasă, când fac asta dimi-
neaţa, număr secundele pe cea-
sul din sufragerie. Aici e mult 
mai plăcut, mai natural, poziţia 
de stretching se schimbă la inter-
vale regulate, între două valuri 
care se sparg la ţărm (...) Acum 
„gust” clipa. Clipa mea. În fond 
asta e fericirea, momentul acela 
în care simţi că totul se potriveş-
te şi e pozitiv. Nu te mai gândeşti 
la chestiile urâte care ţi-au îm-
pânzit viaţa în ultimii doi ani şi ai 
curajul singurătăţii. Cum ce să 
faci singur cu propriile gânduri? 
Pe cei mai mulţi îi sperie asta şi 
nu ştiu de ce. Probabil pentru că 
nu au nimic de gândit... Toţi în-
cearcă – şi tehnologia îi ajută mai 
mult chiar decât trebuie – să fie 
non-stop în legătură cu grupuri 
cât mai mari, unde se „ciripesc” 
banalităţi, prefabricate de gân-
dire şi exprimare şi asta le supri-
mă posibilitatea oricărei reflecţii 
interioare. Mie vuietul ăsta de 
valuri îmi este suficient. Îmi cură-
ţă mintea şi încep să cred că    
mi-aş putea fi şi eu, mie, sufi-
cient. Cred că azi mi-am întins un 
pic şi creierul, nu doar muşchii...
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