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LA DRUM, DIN NOU ! 
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Continuând îndemnul început în numărul trecut al Revistei, vom descrie foarte rezumativ 

un alt traseu parcurs în nordul ţării, pentru cunoaşterea acestor meleaguri. 

Din Piteşti, prin Bucureşti, Bacău, Paşcani şi Iaşi, am ajuns la Rădăuţi, iar de aici, cu 

trenul, la Nisipitu. La Iaşi am vizitat Palatul Culturii, Mănăstirea „Trei Ierarhi”, Casa memorială 

Dosoftei, Bojdeuca lui Ion Creangă, Dealul Şorogari, Parcul „Copou”, Universitatea „Al.I. 

Cuza”, Biblioteca „Mihai Eminescu”, Biserica Golia şi întregul oraş. La Suceava am văzut 

Cetatea de Scaun al lui Ştefan cel Mare, iar la Rădăuţi, Muzeul de Etnografie şi Liceul 

„Euddoxiu Hurmuzachi”. Pe traseu, am văzut prin satul Vicovu şi Mănăstirea Putna, iar la 

Nisipitu am vizitat şcoala şi am stat de vorbă cu profesorii, elevii şi localnicii. Am privit 

îndelung ţinuturile de dincolo de graniţă … Dimineaţa, am pornit de-a lungul graniţei, pe jos, 

spre Izvoarele Sucevei. Am vizitat Lucina, cu renumita herghelie şi Staţiunea de Cercetări 

veterinare. Noaptea am ajuns la izvoarele Sucevei, unde am dormit într-un fânar. Dimineaţa, cu 

rucascul în spate, am pornit spre Dorna. În drum am stat de vorbă cu tăietorii de lemne, ciobani 

şi silvicultori. Seara, am dormit la Cabana silvică, cu voia unui brigadier. După o masă 

îmbelşugată, cu lapte fiert şi mămăliguţă afumată şi ciorbă de pasăre, ne-am refăcut forţele într-

un somn odihnitor. În ziua următoare am pornit la drum spre Gura Lalei, de unde, după o ploaie 

torenţială, cu o maşină de ocazie, am ajuns aproape de Pasul Prislop în Munţii Rodnei. Aici am 

construit, din lemne, crengi şi fân, o covergă, unde, noaptea, am tras un somn minunat. Era 13 

spre 14 august. Pe 14 august, de Sântămărie, am participat la marea serbare câmpenească 

„Nunta Zamfirei”, cu concurs de folclor şi port popular între judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, 

Maramureş şi Cluj. Excepţional ! Am cunoscut, aici, pe renumitul critic de artă şi filozof – Dan 

Hăulică.  

În continuare, am vizitat Staţia meteo de pe vârful Pietrosu şi Parcul Natural de aici. Am 

cunoscut exemplare din flora şi fauna specifică acestor munţi. În zilele următoare am cunoscut 

monumentele şi istoria locurilor de la Moisei, minerii de la Borşa. Apoi, pe Valea Vişeului, am 

ajuns la Hordou, unde am vizitat casa memorială şi satul lui George Coşbuc. 

În Cluj am văzut Grădina Botanică şi Muzeul, Universitatea, Catedrala ortodoxă şi 

catolică, dar şi Teatrul Naţional şi centrul oraşului. În aceste 14 zile am acumulat enorm de 

multe cunoştinţe, impresii şi notări. Am rămas cu numeroase albume interesante şi un herbar 

preţios. Cu trenul, am ajuns înapoi la Pârvu Roşu Costeşti, de unde plecasem. Puţin de scris, dar 

multe lucruri văzute ! La drum, copii ! 

                                                 
1 Şcoala Română de Afaceri, Piteşti.  


