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Capitolul 9 
Ploaia fără de sfârșit și picăturile de aur

Soneria telefonului s-a auzit brusc și m-a făcut să sar buimac 
din sacul de dormit. Era aproape 7:00, și ploaia ce începuse seara 
trecută continua să se audă răpăind pe pânza cortului. M-am 
întors pe partea cealaltă și m-am întins mulțumit pentru încă o 
repriză de somn. Eram în întârziere cu kilometri, dar nici dacă aș 
fi primit bani nu aș fi ieșit la pedalat pe o așa vreme! Am ieșit însă 
mai repede decât credeam și nici bani nu am primit, din păcate. 

Se apropia de 9:30 când reușeam să părăsesc cortul, deși ploa-
ia nu se oprise, oricât de mult sperasem. Perioada extra de somn 
căzuse excelent, dar picăturile mari și dese de apă numai bine nu 
cădeau. De la prima trezire tot încercasem să trag de timp prin 
cort, cu gândul că poate, poate se oprește măcar puțin, dar totul 
fusese în zadar. Stabilisem să strângem totul repede și să mergem 
până la cel mai apropiat supermarket, ca să facem cumpărături 
și să luăm micul dejun într-un loc uscat. Zis și făcut, iar după 
aproximativ 5 kilometri și un sfert de oră de împins prin șuvoa-
ie, ne făceam intrarea sub adăpostul magazinului. Acolo ne-am 
aprovizionat, am mâncat, iar apoi am tras într-o parte retrasă, 
mai caldă și mai adăpostită.

– Hallo! ne salută un bătrânel, în timp ce intra. Și continuă 
cu ceva ce am ghicit că ar însemna de unde venim.

– Wir kommen nach Rumanien! am răspuns eu cu puțina 
mea germană, sperând că am înțeles corect întrebarea. 
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– Ah, Rumanien! Ich habe in Roumanien gegehen! ne răs-
punse. Și pe față i se așternu un zâmbet și începu să povestească 
cum cu mulți ani în urmă vizitase el Timișoara și Nădlac. 

Cât m-am ofticat atunci că nu învățasem germană mai bine! 
Andrei era în țară la nunta fratelui său, el fiind omul nostru de 
bază când venea vorba de purtat conversații cu nemții, așa că 
acum trebuia să ne descurcăm cu cele 2-3 elemente de bază pe 
care le cunoșteam eu.

– Ich sprache nicht gut Deutch, herr! m-am simțit eu dator 
să-i spun. Nu de alta, dar să înțeleagă și el că datul meu afirmativ 
din cap ținea loc de răspuns, nu că eram total de acord cu ce zice 
(căci aș fi fost probabil, dacă aș fi înțeles cum trebuie).

– Nein! Du sprichst zer gut! mă liniști bătrânelul. Iar apoi 
mi-a explicat că înțeleg bine, chiar dacă nu știu să vorbesc la fel 
de bine, iar asta e mai mult decât suficient. 

Dacă ar ști el cât e înțeles și cât ghicit, nu ar mai crede asta! 
mi-am zis, și un zâmbet mi-a încolțit în colțul gurii. Am mai 
schimbat câteva propoziții, după care omul și-a văzut de drum, 
căci terminase cu predatul sticlelor. Pentru că acolo ne găsisem 
adăpost, în zona unde clienții aduceau PET-urile, pentru a-și re-
cupera banii pe ele. 

– Ia uite, mă, nu putea să ne lase și nouă două sticle! zise 
Radu din colțul în care stătea. Ne-am fi putut lua și noi ceva de 
mărunțișul acela...

– Eh, lasă, și cu 50 de cenți în plus sau minus, tot acolo! am 
răspuns eu, în încercarea de a fi mai pozitiv. 

Însă adevărul e că nici nu îmi făcusem vreo clipă speranța 
că ar putea să ne ajute cu ceva. Că arătam ca niște vagabonzi 
era un fapt, dar de ce și-ar fi rupt cineva de la gură pentru niște 
necunoscuți? În plus, ajunsesem în situația actuală din proprie 
alegere, nu de nevoie. 

Mai devreme, imediat după ce sosisem, discutasem câteva 
minute, într-un amestec pocit de germană și engleză, cu altci-
neva. Îi păruse rău de noi, spunându-mi că pe așa ploaie nu e 
fun, iar eu nu am putut să-l contrazic deloc. M-a întrebat unde 
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am dormit, dacă ne-a plouat, cum suntem și ce avem de gând 
să facem în acea zi, iar eu i-am răspuns, în suflet încolțindu-mi 
speranța că – cine știe? – poate ne invită la el acasă. Dar a intrat la 
cumpărături fără să ne cheme, așa că am aruncat speranța într-un 
colț și am lăsat-o să zacă acolo. În magazin, la câteva minute 
după, aceasta și-a revenit (se pare că nu am aruncat-o suficient 
de hotărât), căci nenea a început iar să mă pună să-i povestesc 
ce este cu noi, acum fiind și soția acestuia de față. Știți, afară e 
frig de murim…nu am putea veni la dumneavoastră să facem un 
duș sau măcar să ne adăpostim printr-un garaj pe undeva? mi-a 
venit să-l întreb de câteva ori, dar am tăcut resemnat. Dacă el nu 
se oferă… am concluzionat… ce rost ar avea să-l rog eu? Oricum, 
situația în care ne aflam nu era chiar rea, așa că nu aveam de ce 
să ne rugăm de nimeni. Dacă inițiativa ar fi venit, am fi acceptat 
bucuroși să mergem la adăpost, dar cum ea nu a venit, nici noi 
nu am cerut-o. La plecare ne-am strâns mâinile și, după urările 
de Gutte fahrt! și Schone tag! ne-am despărțit. El avea să urce în 
mașină și să se îndrepte spre casa caldă și confortabilă, iar noi 
aveam să rămânem acolo un timp, iar apoi să pornim prin ploaie 
și frig mai departe. 

– Hier! și îmi împinse în mână o bancnotă. 
Era bătrânelul cu sticlele, se întorsese să ne dea bani, ca să ne 

cumpărăm ceva. 
Am apucat doar să-i mulțumesc uimit, în timp ce el se depăr-

ta grăbit. Nu îmi venea să cred, dar tocmai ne dăduse 10 Euro!
– Ce ziceai de sticle? l-am întrebat pe Radu, râzând. 
– Salut, băieți! Ce faceți? De unde veniți? ne asaltă cu între-

bări persoana ce tocmai intrase.
Era un șofer de TIR din România, văzuse steagurile biciclete-

lor noastre și venise să vadă ce-i cu noi pe acolo. 
– Voi sunteți nebuni? Ați fost până în Spania? continuă poto-

pul de întrebări, după primele noastre răspunsuri. Băi, eu vă fac 
niște poze la biciclete, că n-am văzut așa ceva niciodată! spuse. 
Nu vă supărați, nu?

– Faceți! De ce ne-am supăra? i-am răspuns noi râzând. 
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Am mai schimbat câteva replici, iar apoi fiecare și-a văzut 
de ale sale. Am ieșit să întindem cortul mai bine, iar apoi am 
reintrat la căldură. Era un frig pătrunzător afară, așa că trebuia să 
profităm de adăpost atât cât îl mai aveam. Dar nu l-am mai avut 
mult, căci la doar câteva minute a venit cineva și ne-a dat afară, 
pe motiv că nu avem voie să stăm acolo. Oare de ce le-o fi luat 
peste două ore ca să își dea seama de asta? Nu știu, dar a trebuit 
să ne conformăm și să ieșim. Am început să împachetăm cortul 
și hainele și să ne pregătim de plecare. Aveam nevoie de fiecare 
fărâmă de curaj rămasă ca să ieșim să pedalăm prin ploaie, căci 
încă turna cu găleata. 

Eram aproape gata, când în mijlocul parcării se oprește un 
TIR și ne pomenim că șoferul ne strigă pe unul dintre noi. Era 
românul de mai devreme, își făcuse cumpărăturile și acum își 
continua traseul. S-a dus Radu și s-a întors cu alți 10 Euro, căci 
de asta ne chemase, să ne dea să ne luăm și noi o cafeluță. 

Mi s-a restaurat credința în oameni după ziua aceea ploioasă 
de septembrie. Vremea urâtă nu s-a îndreptat decât după vreo 
patru zile, dar atât de rău ca în acea vineri nu a mai fost. A doua 
zi ne-am întâlnit cu Wouter, iar seara am tras la o fermă unde am 
primit un loc uscat în hangar și o cină pe cinste. Până la Viena 
am mers fără incidente, urmând Dunărea, iar faptul că Wouter 
vorbea germana ne-a fost foarte de ajutor. În capitala Austriei 
ne-am reîntâlnit cu Andrei, iar pentru că nu ne-am găsit unde 
să dormim și de camping nu aveam dispoziție, am tras în gara 
centrală și am petrecut noaptea acolo. 

De la Viena am continuat pe malul Dunării, trecând prin 
Bratislava și Budapesta, iar mai departe am luat-o pe cel mai 
scurt drum spre București. Înainte de Budapesta, am avut parte 
de una dintre cele mai frumoase seri, așa cum mi-ar fi plăcut să 
fie cele mai multe dintre ele. Am campat într-o pădurice pe malul 
Dunării. Eram noi cu trei corturi, iar la câțiva metri distanță s-a 
mai oprit un cuplu de bicicliști din Germania. Am făcut focul, 
i-am chemat și pe ei cu noi și am stat la povestit, încălzindu-ne 
până aproape de miezul nopții. Despre asta e plăcerea de a călă-
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tori, nu numai despre a vizita locuri noi, ci și despre a cunoaște 
oameni și a face schimb de experiențe cu ei. Iar toate aceste întâl-
niri cu persoane din țări diferite, cu viziune și obiceiuri diferite, 
dau o culoare specifică explorării necunoscutului. Și ajungi ca, 
în mijlocul străinilor să nu te mai simți străin, tocmai datorită 
acestor întâlniri cu oameni cu care împărtășești aceeași pasiune. 

EuroVelo 6, Tutllingen, 
Germania

Un loc uscat de dormit: 
printre cartofi - Germania

Passau-ul mohorât de ploaie, Germania
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Linz-ul industrial - priveliștea noastră de seară, Austria

Cum se vede Schonbrunn-ul (și Viena) de sus - Austria

Wouter și bicicletele, la unul din prânzuri - Austria
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Primăria Vienei, Austria

Pregătirile de seară - malul Dunării, Slovacia

Cu toții - Bratislava, Slovacia
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Podul cu Lanțuri, 
Budapesta

Ultima poză în Slovacia “La mine acasă“, Ungaria

Budapesta, vedere panoramică

Centrul Vechi - Budapesta

Lângă Dunăre - Budapesta
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În loc de sfârșit

Se îngâna ziua cu noaptea când m-am trezit, iar trenul era 
acum plin de lume. Fusesem singurul pasager la plecare, dar lu-
crurile se schimbaseră serios între timp. Am ajuns în Simeria pe 
la 8:00, deci îmi rămâneau aproximativ 5 ore de așteptare. Am 
dat remorca jos, apoi am coborât și cu bicicleta, iar după ce am 
reansamblat totul, am plecat să îmi cumpăr bilet. Nu voiam să 
am vreo surpriză, să rămân fără loc sau, și mai rău, să rămân pe 
acolo. 

Am mers la casă, dar când să explic ce îmi trebuie, o copilă dă 
năvală peste mine și se bagă în fața mea cât ai zice pește. Îmi revin 
repede și o întreb – cu un zâmbet sarcastic pe buze – dacă se gră-
bește. Ea nu își dă seama că întrebarea mea nu avea decât scopul 
de a o lua peste picior (normal că se grăbește, doar de asta și-a 
uitat manierele acasă) și îmi spune că Da, am tren chiar acum. O 
aștept să termine, îi explic doamnei de la casă ce bilet îmi trebuie, 
iar imediat ce biletul e gata mă îndrept spre sala de așteptare. 

În trecerea mea observ trenul fetei de la casă: era la linia 1 și 
pleca abia peste 25 de minute. 

Frigul de afară se simțea necruțător și în interior, dar era su-
portabil. Sala era goală, doar eu și cu femeia de serviciu învâr-
tindu-ne pe acolo. Înfometat fiind, mi-am scos de-ale gurii și 
am mâncat fără grabă și pe săturate, după care m-am luat de 
activități mai serioase. Aveam de notat în jurnal evenimentele 
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ultimelor două zile, iar Kindle-ul aștepta și el să-i vină rândul. 
Greu mai trece timpul când aștepți! În orele petrecute acolo 

am schimbat activitățile de nu știu câte ori, dar starea de nerăb-
dare nu trecea deloc. Nu știu dacă neliniștea se datora felului 
meu energic de a fi, sau era doar din cauză că în curând aveam 
să mă reîntorc la viața întreruptă acum 3 luni de zile. Am citit, 
scris, vorbit la telefon, mers prin sală, și iar citit, apoi iar scris și 
din nou mers, până am obosit să mai aștept. Iar în tren așteptarea 
urma să fie și mai rea, căci drumul era lung, iar vremea mohorâtă 
parcă îmi apăsa umerii cu greutăți de oțel. 

După un timp, care a părut mai lung ca eternitatea, s-a auzit 
în difuzoare vocea care anunța că trenul Timișoara – București 
sosește în stație. Călătorii erau rugați să poftească în vagoane, dar 
eu eram aproape ieșit în ploaie îndreptându-mă în grabă spre gar-
nitură, când această chemare se apropia de sfârșit. Am desfăcut 
remorca, iar după nici două minute eram cu toate bagajele sus. 
Mă ajutaseră niște băieți, căci singur mi-ar fi luat mult mai mult, 
având în vedere proasta proiectare a vagoanelor. Deși trebuia să 
urc în zona special amenajată pentru biciclete, ușa de acces, situ-
ată în capătul a nu știu câtor trepte, era atât de îngustă că de abia 
încăpea o persoană, ce să mai pun la socoteală bicicleta! 

Nu am apucat să îmi trag sufletul cum trebuie că trenul a și 
pornit, deși pe bilet era specificat că staționează peste un sfert de 
oră. Dar la ce haos există în sistem, un așa detaliu nu m-a mirat, 
eram doar mulțumit că am reușit să nu-l ratez. 

Următoarele 7 ore le-am petrecut într-o stare de somnolență 
semiconștientă, deși îmi propusesem să stau treaz ca să mă bucur 
de peisaj și de călătorie. Se pare că oboseala adunată era prea 
multă ca să o mai pot controla, iar mersul legănat pe șine nu m-a 
ajutat deloc în a o învinge. 

Nu îmi venea să cred că, cu mai puțin de două zile în urmă 
ajungeam, după aproape trei luni de pedalat pe drumuri străine, 
din nou în România. Ce sentiment fantastic m-a mai cuprins, să 
fiu din nou acasă după atât de mult timp! Totul – deși vechi și 
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altfel – parcă era nou și același, iar eu – deși nou și altfel – parcă 
eram tot cel vechi de la plecare. 

De primirea oficială nu avusesem parte la vamă – deși oame-
nii erau foarte mirați să audă că venim după 8.000 de kilometri 
de aventură pe bicicletă – ci undeva pe un câmp lângă drum, la 
locul de campare. Era prima noapte pe care o petreceam în țară 
și, pentru că oprisem puțin mai devreme, mă ocupam cu datul 
telefoanelor și cu răspânditul veștii că ne-am întors. Băieții erau 
adunați la povești și poze în jurul focului, iar eu mă învârteam 
prin zonă, la doar câțiva pași depărtare, dorindu-mi să închei mai 
repede, ca să pot și eu să mă alătur lor. 

Se anunțaseră ploi abundente pentru zilele următoare, dar de-
ocamdată cerul era încă senin, pictat în milioane de stele. Brusc, 
în timp ce încercam să termin cu ale mele, de deasupra capului 
a pornit o bilă de foc către orizont, luminându-și cu hotărâre 
parcursul spre moarte. Fusese cea mai fantastică stea căzătoare pe 
care am văzut-o vreodată! Pur și simplu, pentru puțin mai mult 
de câteva fracțiuni de secundă, cerul a devenit mai luminos sub 
umbra aceastui astru plecat spre nicăieri. 

Atunci mi-au trecut prin fața ochilor zilele de călătorie, așa 
cum au fost ele, cu frumusețe, necunoscut și culoare. Am înțeles, 
în acea clipire din ochi, că – mai întâi de toate – trebuie să fiu 
recunoscător. Apoi, că trebuie să mă bucur de tot ceea ce a fost. 
Și, în al treilea rând, că trebuie să vreau întotdeauna mai mult. 

Am închis telefonul, m-am îndreptat spre foc și m-am cu-
fundat în gânduri: dialogul interior era prea puternic ca să nu-l 
eclipseze pe cel cu băieții. Din cauza acelei shooting star, viața mea 
urma să nu mai fie niciodată la fel. 

În apropiere de Ploiești, am început echiparea; mai aveam 70 
de kilometri până acasă și nu voiam să pierd niciun moment în 
gară, ținând cont de ora târzie la care era planificată sosirea. Spre 
surpinderea mea, nu aveam niciun minut de întârziere, deși par-
cursesem peste 350 de kilometri, și la unul din vagoane izbucnise 
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un mic incendiu. După acea călătorie am înțeles că da, se mai 
întâmplă și minuni, chiar și în România.

Mi-am tras lucrurile cât mai aproape de ușă, căci știam că nu 
am decât un minut la dispoziție ca să cobor. După alte 5 minute 
și câteva curse pe treptele pasajului dintre linii, cărând bicicleta 
și remorca în spate, eram gata de sprintul de final. Mi-am pornit 
luminile, mi-am fixat frontala pe frunte și am pornit motoarele. 
Nu am apucat însă să mă încălzesc fiindcă, după nici doi kilo-
metri, o mașină cunoscută trage lângă mine și un glas familiar 
mă strigă. Erau ai mei, veniseră să mă scutească de ultimul drum 
către casă. 

O oră mai târziu totul se terminase, iar eu intram pe ușa din 
față a casei. Trecuseră 80 de zile și pedalasem 8.300 de kilometri 
între cele două momente, al plecării și al întoarcerii. Vizitasem 
13 țări, 10 capitale și o mulțime de alte orașe, iar locuri frumoa-
se fără număr. Avusesem parte de o infinitate de momente care 
m-au lăsat fără respirație și de clipe în care am învățat cât sunt 
de norocos că mă pot bucura de așa experiențe. Am cunoscut 
oameni extraordinari, iar de la întâlnirile cu aceștia am plecat mai 
bogat sufletește și mai împlinit.

Am muncit, am obosit, am transpirat și mi-am chinuit fieca-
re fibră de mușchi și nervi, dar a meritat din plin! După aproape 
trei luni, călătoria vieții mele era la final. Dar un final care aducea 
cu el și un început: un nou mod de a vedea lumea și o altă rapor-
tare la tot ceea ce mă înconjoară. 

Visasem măreț, iar visul devenise realitate.



Partea II
Lecțiile învățate
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În loc de continuare

Aristotel spunea că o viață neanalizată nu merită trăită, iar eu 
cred că aceasta se poate aplica și la excursia de față. Degeaba pleci 
și cutreieri lumea dacă nu te întorci un altfel de om, mai bogat 
și mai împlinit. Iar dacă din toată această evadare din cotidian 
nu ești în stare să înveți anumite lecții ca să-ți faci viața de zi cu 
zi mai bună și să aduci valoare în jurul tău, atunci pierzi o parte 
importantă a călătoriei. 

Să umbli prin Europa timp de 80 de zile pe bicicletă pare, din 
afară, o aventură totală. Dar făcând asta și fiind la fața locului, 
în mijlocul acțiunii, realizezi că spectaculosul nu e chiar atât de 
prezent cum ai crede. Iar frumusețea nu vine decât din aspecte 
obișnuite, în majoritatea cazurilor. Necunoscutul e cel care îm-
bracă experiențele într-un aer de sărbătoare, dar dacă nu ai ochi 
să le privești, la ce bun? Multe din evenimentele la care noi am 
fost martori se pot întâlni oriunde, nefiind nevoie să străbați mii 
de kilometri pentru a te bucura de ele. De apusuri de soare, de 
vârfuri înzăpezite de munte, de cățărări și coborâri de vis pe două 
roți sau de plimbări lejere prin orașe poți să ai parte oriunde te-ai 
afla, dacă îți deschizi sufletul. E adevărat, nu o să fie același apus 
sau același oraș dar, dincolo de farmecul de a călători, modul în 
care privești în jurul tău e cel care contează. 

Când a fost ultima ocazie în care te-ai bucurat de orașul tău, 
ieșind la plimbare fără stres? Sau când ți-ai permis să fugi la mare 
să te bucuri de un răsărit aparte pe o plajă aproape pustie? Dar la 
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munte? Când ți-ai schimbat grijile și problemele pe un rucsac și 
o pereche de bocanci și ai luat-o la pas spre vârfuri? Când ai avut 
curajul să stai, pentru câteva clipe, într-un colț de natură și să-l 
admiri? Îți poți aminti? 

De astfel de momente e vorba în viață, căci ele fac diferența. 
Nu banii strânși, relațiile avute sau călătoriile realizate aduc satis-
facție. Sau, dacă aduc, aceea e doar o mulțumire de sine plafona-
tă, departe de potențial. Poți trăi momente frumoase chiar acum, 
oriunde te-ai afla, cu oricine ai avea în jur. Tot ce ai de făcut e 
să alegi să privești viața din altă perspectivă și să înțelegi că, dacă 
nu ești fericit acum și aici, atunci unde și când te vei bucura de 
împlinire? 

Cred că acesta a fost cel mai important plus cu care m-am 
întors după cele 80 de zile: am învățat să apreciez la adevărata 
valoare ceea ce am și ceea ce mă înconjoară. Iar viața mea nu va 
mai fi niciodată la fel din punctul acesta de vedere, pentru că 
toate acele zile pe drumuri se reduc la atât: a fi în locul potrivit, la 
momentul potrivit. Iar dacă acum și aici nu sunt locul, respectiv 
timpul cel mai potrivit, atunci care sunt? 

Europa în 80 de zile a fost o călătorie pe care o definesc, pri-
vind în urmă, ca având două planuri: cel fizic – cu drumul, vre-
mea, efortul – și cel mental, cu lecțiile, reacțiile și dezvoltarea. 
În prima parte am încercat să creionez o imagine a celor mai re-
prezentative momente ale aventurii de peste 8.300 de kilometri. 
În a doua parte urmează povestea din culise, care nu sare atât de 
bine în ochi la prima vedere. Dar, fără aceasta, experiența nu ar fi 
completă, iar tabloul ar rămâne, cu siguranță, neterminat.   
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Se poate, dacă îți dorești cu adevărat

Dacă ar fi să număr persoanele care mi-au spus că o astfel de 
excursie e o nebunie, mi-ar lua o grămadă de timp. Iar părerile 
că nu știm în ce ne băgăm erau susținute cu argumente hotărâte, 
în gura mare. E adevărat, o astfel de aventură implică mult efort, 
voință și hotărâre, dar a fi dificil nu e tot una cu a fi imposibil. 
Iar dacă riscurile sunt prezente, nu înseamnă că trebuie să se și 
transforme în realitate.

Încă de când am început să visez la această tură cicloturistică, 
am fost conștient de cât de dificil va fi să transpun totul în realita-
te. O asemenea călătorie te provoacă la maximum, indiferent de 
nivelul de pregătire și de experiența pe care o ai, cu atât mai mult 
pentru mine, care nu făcusem niciodată nimic asemănător, avea 
să fie mai greu. În față se găsea, pur și simplu, prea mult necunos-
cut, iar acesta putea aduce orice, producând surprize, indiferent 
de nivelul la care ne aflam. 

Dar s-a putut, pentru că am vrut. Și întotdeauna, dacă îți 
dorești cu adevărat, vei putea realiza ce îți propui! Niciodată nu 
va fi ușor și mereu te vei lovi de probleme pe drum, dar vei găsi 
de fiecare dată resursele și soluțiile necesare ca să treci peste. 

Cu cât avansam cu pregătirile și cu punerea la punct a aspec-
telor, cu atât realizam cât de multe nu știu și cât mai am de învă-
țat. Din punct de vedere fizic, cred că nu aș fi fost atât de pregătit 
pe cât ar fi trebuit să fiu niciodată. Iar dacă aș fi putut amâna data 
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plecării aș fi făcut-o cu plăcere, dar probabil ca asta ar fi însemnat 
ca excursia să nu mai aibă loc curând. 

Sunt o mulțime de aspecte de care te lovești atunci când vrei 
să faci ceea ce nu face toată lumea. De la a face rost de timpul 
liber necesar, până la a strânge banii de care ai nevoie, totul im-
plică efort susținut. Iar cu cât obstacolele sunt mai multe, cu atât 
prilejurile de a-ți găsi scuze se înmulțesc. De asta a-ți dori cu 
adevărat nu e negociabil, dacă vrei să reușești. 

În ziua de astăzi, toată lumea spune că își dorește. În orice 
parte te-ai întoarce să privești, te lovești de același peisaj: oameni 
care vor mai mult. Dar fac ei ceva pentru acel mai mult? De fapt, 
fac ei tot ce le stă în putere pentru a obține mai mult? E dorința 
lor autentică sau ea le e prezentă doar pe buze? Pentru că, în ma-
joritatea cazurilor, nu acționăm decât ca să ne liniștim conștiința, 
ca să putem continua să trăim cu noi înșine pe mai departe. Iar la 
primul obstacol important ne oprim din drum, poate dezamăgiți 
de eșec, dar nu atât de deranjați încât să pornim din nou și să îl 
depășim. 

Între a știi când să renunți și a renunța prea devreme se gă-
sește o linie subțire. Prea subțire, din păcate! Și nu puține sunt 
situațiile de care fugim doar pentru că nu am avut suficient curaj 
ca să rămânem. Dar totuși, nu sunt puține nici situațiile în care 
rămânem doar pentru că nu am avut curaj să plecăm! Cine face 
diferența? Noi, prin felul în care ne raportăm la fiecare aspect al 
vieții. 

Există unele probleme, care par să rupă și ultima fărâmă de 
curaj și perseverență din tine, lăsându-te în noroi, în cea mai jal-
nică stare. Dar întotdeauna, când focul dorinței arde încă, găsești 
puteri nebănuite care te fac să te ridici, să te scuturi și să conti-
nui. Din cauza aceasta diferența între reușită și eșec nu e dată de 
numărul de obstacole de pe drum, ci de determinarea cu care 
acestea sunt abordate. Nu cred că cineva poate să nu obțină un 
anumit rezultat (orice rezultat, indiferent cât de măreț sau ne-
bunesc ar părea), dacă își dorește din toată inima. Tot ce trebuie 
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să facă e să țină de acea dorință și să fie dispus să facă sacrificiile 
necesare, căci acestea sigur nu vor lipsi. Iar întrebarea care se va 
pune nu va fi O să reușească?, ci Când o să reușească?. 

Cu câteva luni în urmă, a face turul Europei pe bicicletă era 
o utopie pentru mine; ori asta, ori a deveni președinte, era același 
lucru. Totul nu era decât un vis frumos, pe care mi-l doream 
transformat în realitate, dar căruia nu-i venise încă momentul. 
(Doar partea cu turul era un vis, nu cu președintele). Așa mă 
consolam, că nu e încă timpul potrivit, abia ulterior urmând să 
înțeleg că niciun moment nu e potrivit până nu pui mâna pe el și 
nu îl faci potrivit! Dar mi-am dorit, iar când lucrurile au început 
să se lege, am ales să fiu deschis și să fac tot ce îmi stă în putință să 
îl transform în realitate. Iar apoi totul a devenit un joc de domi-
no, ale cărui efecte se văd chiar în prezent (cartea de față) și care 
vor continua să se vadă încă mult timp de acum înainte. 

Nu problemele te țin pe loc, ci scuzele
Întotdeauna, când ești pus față în față cu o provocare, realizezi 

că viața îți oferă două variante: să câștigi sau să pierzi. Pierzi, dacă 
nu accepți să lupți. Câștigi însă – chiar și când pierzi – dacă ac-
cepți să mergi înainte. Nu problemele sunt cele care stau în calea 
reușitei, ci atitudinea. Problemele au existat de când lumea și 
vor continua să existe, dar lucrurile tot s-au mișcat, în ciuda lor. 
Scuzele sunt cele care pun bețe în roate, când vine vorba de mers 
înainte. Și nici măcar acestea nu sunt o cauză în adevăratul sens al 
cuvântului, ci sunt mai mult un simptom. Săpând până la capăt 
ajungi să realizezi că problema ești tu, că nu îți dorești suficient 
de tare. 

Scuzele reprezintă calea ușoară. În același timp însă, ele con-
stituie și calea sigură să eșuezi. De fiecare dată când ești pus în 
fața unei decizii, oricât de multe variante de a alege ai avea, totul 
se rezumă la două căi: găsești o soluție sau cauți o scuză. Iar în 
această ecuație nu contează absoult deloc ce spun sau cred ceilalți 
despre decizia ta, tu știi dacă ai fugit pentru că nu ai vrut să lupți, 
sau pentru că așa era mai bine. Povesteam la început că, inițial, 
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trebuia să plecăm patru băieți, dar că doi dintre ei au renunțat la 
idee. Pentru mine, privind din exterior, aceasta a fost o ilustrare 
perfectă de cedare în fața provocării. Gândindu-mă la Radu, care 
a decis să își amâne examenul de licență și rezidențiatul tocmai 
pentru a putea merge în această excursie, ce concluzie se poate 
trage? Că orice e posibil, indiferent de obstacole, nu? 

Așa cum spuneam însă, eu privesc din exterior, iar aceasta 
mă face să nu fiu în măsură să analizez deciziile celorlalți, pentru 
că nu cunosc toate datele problemei. Ceea ce pentru mine, ca 
observator, poate părea o scuză, pentru persoana în cauză poate 
constitui un motiv întemeiat. Important e ca, atunci când iei o 
decizie, tu să știi dacă te scuzi sau nu. 

La câteva zile după ce am ajuns acasă, am văzut pe contul de 
Facebook al lui Wouter un comentariu cu privire la decizia mea 
de a lua trenul spre casă. Nu mă întrebase nimic despre motivația 
din spatele acțiunilor mele, dar și-a permis să enunțe realitatea 
așa cum o vedea el. Parcă văd și acum textul: „...unul din cei trei 
români a decis să ia trenul spre casă, dând astfel de pământ cu 
tot curajul de până acum. E o vorbă în acest popor: ‘te îneci ca 
țiganul la mal’, iar el tocmai asta a făcut.” Știa el că butucul meu 
spate scăpa în gol, iar pe ploaie această problemă se accentua? Sau 
că mi se tociseră cauciucurile atât de tare, încât urma ca penele 
de cauciuc să fie și mai dese decât fuseseră? În plus, habar n-avea 
de conflictele dintre noi sau de faptul că eu îmi dorisem de mai 
demult să schimb statutul grupului, dar nu fusese momentul. Ca 
să nu mai vorbesc de drumul pe care urma să ne întoarcem, unul 
de care nu mai aveam dispoziție și pe care îl mai parcursesem în 
parte, cu altă ocazie. Iar pentru că nu eram într-o cursă, puțin 
mi-a păsat că nu ajung pe bicicletă până în București. El nu știa 
toate acestea și că, așezate în balanță, cântăreau prea mult, și poa-
te că, chiar dacă le-ar fi știut, nu le-ar fi considerat decât scuze 
ieftine. Ar fi schimbat asta statutul lor? Nu, bineînțeles! Eu știam 
foarte bine de ce aleg acea variantă, părerea celorlalți urmând să 
nu conteze deloc în ochii mei. 
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Ideea e ca atunci când obstacolele ni se așază în cale, să fim în 
stare să le depășim. Să îți cauți scuze care să stea în picioare poate 
fi cea mai intuitivă alegere. Dar o să fie și cea mai inteligentă? 

Am descoperit că știu că am luat decizia corectă, în funcție 
de regretele pe care le am privind în urmă: de fiecare dată când 
mi-am adus scuze ca să scap dintr-o situație, mi-a părut rău. Dar 
indiferent de cât de dure au fost anumite alegeri, am putut să le 
privesc cu seninătate și să îmi spun că a meritat să lupt. 

Dar, după cum spuneam, uneori a lupta înseamnă să renunți, 
provocarea nefiind dată de a continua, ci de a nu mai alerga în 
direcția greșită.

Fără gânduri mărețe, că strică!
Ne-ar plăcea ca totul să fie ușor de obținut și simplu de păs-

trat. Dar ce valoare ar mai avea succesul, dacă nu ar fi obstacolele 
de pe drumul spre destinație? Cine face din atingerea rezultatului 
dorit o performanță? Rezultatul în sine sau problemele pe care 
le depășești până la acesta? Evident că problemele depășite, nu? 
Dar, deși rational știm cum stau lucrurile, tot mai bine ar fi dacă 
am primi totul de-a gata, nu? 

Trăim într-o societate în care viteza este la rang de cinste, iar 
oamenii nu știu să mai aștepte. Tehnologia a ridicat standardele 
atât de sus, încât dacă internetul nu ți se deschide cât ai zice pește, 
apare o problemă. Vrem ca metroul, autobuzul, taxiul să vină 
instant, iar așteptatul la cozi nu e niciodată o activitate plăcută. 
Media și campaniile de marketing învață că totul se poate, chiar 
peste noapte. Slăbitul, timpul liber sau chiar succesul nu mai sunt 
o problemă, oricine putându-le obține dacă urmează pașii simpli 
din nu știu ce carte. Adevărat? Nu, normal că nu! Nimic din ceea 
ce merită obținut nu vine peste noapte. Succesul nu se obține 
urmând rețete, iar de kilogramele în plus nu scapi uitându-te la 
televizor și ronțăind snacks-uri. Sănătatea nu ți-o îmbunătățești 
peste noapte, ci trebuie să depui eforturi susținute pentru a elimi-
na obiceiurile rele din viața ta. Cine practică un sport știe cât de 
greu este să progresezi și să nu renunți. Dar se pare că acceptăm 
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să ne lăsăm amăgiți de iluziile instant pe care lumea în care trăim 
ni le servește. Nu mai avem răbdare cu ceilalți, cu noi, cu nimeni. 
Cerem ca totul să se succeadă rapid, iar dacă rezultatele întârzie, 
nu e în regulă deloc. 

Cu țintitul sus nu ne mai ocupăm, căci ca să urci durează, iar 
timp nu avem. Ne mulțumim să înotăm în mediocritate, doar 
pentru că excelența cere prea multă implicare și efort. La ce bun 
să gândești în stil mare, dacă totul se trăiește la scară mică?

Când le-am spus părinților că urma să plec cu bicicleta într-o 
călătorie de trei luni prin Europa, nu am fost susținut. Știam că 
nu vor fi de acord – tocmai de asta le-am comunicat decizia cât 
mai târziu posibil – dar mi-ar fi plăcut să mă împingă totuși de 
la spate. În schimb, nu am primit decât câteva bețe în roate și va-
riante precum de ce nu faci ceva mai mic, de vreo lună, prin țară?. 
Sau, cu alte cuvinte, de ce trebuia să încerc ceva măreț, când 
puteam să rămân la un nivel mediu? 

Iar de această presiune ne lovim fiecare, indiferent de acti-
vitate sau domeniu. Fie că e vorba de obținerea rapidă a unor 
rezultate, fie că ne limităm perspectivele prin alegerea unor ținte 
ușoare, dăm cu piciorul șanselor extraordinare și ne mulțumim 
cu mai puțin. Însă ar trebui să nu uităm că niciodată (dar nicio-
dată) nu putem ajunge mai departe decât ne-am propus. Și chiar 
dacă a-ți dori mult nu îți oferă nicio garanție că vei reuși, acestă 
dorință constituie, totuși, primul și cel mai important pas. 

Se poate!
Să vrei mult nu strică niciodată. Dar să vrei mult fără să fii 

dispus să depui eforturile necesare e o nebunie. Nu sunt și nu 
o să fiu niciodată adeptul ideii că orice e posibil, indiferent de 
circumstanțe. Sunt o mulțime de factori care contribuie sau care 
împiedică transformarea unui vis în realitate. Dar să gândești că 
dacă îți pui ceva în minte, universul conspiră ca să îți vină în 
ajutor, trebuie să fii naiv tare. Într-adevăr, să fii optimist te ajută, 
căci treci mai ușor peste probleme și eșecuri, dar asta nu o să 
schimbe niciodată realitatea.



115

Europa în 80 de zile

Nu totul este posibil, dar cine poate să spună, în viitor prin-
vind, ce se poate și ce nu se poate realiza? Nimeni! Iar datoria 
fiecăruia e să își ia visele și să se arunce către ele, încercând să le 
transforme în realitate. Iar rezultatele poate că nu or să fie cele 
scontate, dar satisfacția survenită din urmărirea propriului drum 
o să fie suficientă. 

Dacă noi, trei tineri fără multă experiență în pedalat, am re-
ușit să parcurgem mii de kilometri prin Europa, tu de ce nu ai 
putea să îți atingi propriile ținte? Necunoscutul, frica și lipsa de 
pregătire pot fi impedimente mari pe drum, dar acolo unde voin-
ța există cu adevărat nu se pune problema de obstacol prea mare 
pentru a nu putea fi depășit. Important e ca astăzi – acum! – să îți 
iei două minute și să te gândești la unul din visurile tale. Elimină 
scuzele din ecuație și analizează-ți motivația. Iar apoi spune pas 
amânării și apucă-te de treabă. Nu există alt moment mai potrivit 
să începi decât clipa de față. 

Trăiește în așa fel încât peste ani, privind în urmă, să nu re-
greți lucruri pe care nu le-ai făcut. Și nu uita! Orice e posibil, 
dacă îți dorești cu adevărat!
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