Mânastirea Bran din
Caldarea Bucegilor
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Radu GRUIA

Încet-încet sau mai repede, timpul curge pentru toţi aducându-ne schimbări –
care zic eu – sunt profund motivate, dar necunoscute , probabil un fel de materializări ale soartei, destinului sau, mai ştii…ale norocului fiecăruia sau al
tutorora ! Desigur, vă puteţi întreba ce mi-0 fi venit, aşa dintr-o dată şi atât de
filozofic ? Ei bine, nimic mai simplu: m-a impresionat soarta revistei aceasta a
noastră, care a început hăt-hăt acum 14 ani (2005) şi cine ştie cât va mai dura ?
Poate până la sfârşitul acestui an ? Poate mai devreme? Poate mai târziu ? Cine
poate ştii ? Totul, după părerea mea, depinde de tonusul nostru , al tuturor: vom
reuşi, să ne bucurăm în continuare de ceace am realizat –istoric vorbind – până
acum, sau nu ? Vă rog să presupuneţi,dacă doriţi, un desnodământ.Mulţumesc!
Până una-alta am izbutit să marcăm încă o reuşită – “Întâlnirea 57” din 14
iulie, care a făcut şi obiectul revistei cu # 144. Oamenii au venit cu plăcere şi
bunăvoinţă, au vizitat Muzeul Politehnicii şi s-au relaxat la un restaurant din
imediata apropriere, care, fie vorba între noi, arată şi este altceva decât veşnica
I Macedonia ! Din păcate – ghinion – bateria aparatului meu foto, de altfel un
brand cunoscut, a decis să se descarce, motiv pentru care n’am putut să inserez
în # trecut nici-o imagine de la masa colegială care a urmat întâlnirii.
Ei dar, ce-a fost a fost ! Tot-înainte !
În vara aceasta n-am inventat nimic nou în privinţa itinerariului de vacanţă
familială. Am ales unul consacrat - Bran, Moieciul de Sus. Ileana chiar a
obiectat, avînd în vedere antecedentele temporale – 12 ani ! Este de părere că ar fi
de-ajuns. Dar….fiind vorba despre masivul Bucegi…treaba nu este de loc simplă !
Eu cred că, emoţional, sunt proprietatea acestui masiv muntos; îi aparţin pur şi
simplu. Am făcut cunoştiinţă în…1946, când părinţii m-au dus pe valea Jepilor,
Platou, Babele, Peştera Ialomicioara, cabana Padina !! Locul lor de vacanţă ! Până
pe la 12-13 ani, am petrecut acolo câte 2-3 săptămâni, în fiecare vară ! (Tata a
fost un împătimit al muntelui ) Apoi, odată cu vârsta, până pe la aproape 40 de
ani, am fost peste tot, singur sau însoţit, astfel încât, la un moment dat, mă
simţeam pur şi simplu, acasă ori unde m-aş fi aflat ! Aproape la fel şi în
splendida Piatra Craiului ! Dar, să fie clar, pe atunci , eram un turist autentic,
care se deplasa exclusiv pietonal, parcurgând traseele marcate, pe duratele lor
specifice ! Un exemplu : acum, stând la o pensiune pe valea Băngăleasa din
Moeciu de Sus, m-am aflat, la un moment dat, în faţa panoului indicator al
marcajului turistic al unui traseu (cred că era o triunghi roşu) : Către “ Vârful
Omu, prin valea Ciubotea, Muntele Doamnei, mecetul Turcesc,valea Obârşiei,
cabana Peştera, valea Ialomicioarei, Cabana Padina, 5 0re ! Vă daţi seama?
Drumul ăsta l-am făcut de cel puţin 5 ori ! Atunci…. Acum maşina era parcată la
cca. 500-600 m, în curtea pensiunii! (vedeţi galeria de fotografii care urmează) !
Iar traseul a devenit…un vis !
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Masivul Bucegi
Ocupă o suprafaţă de cca. 300 km şi se delimitează: la est, cu valea superioară a
Prahovei şi cu porţiunea inferioară a Văii Cerbului, până la confluenţa cu Valea
Morarului; apoi, pe un scurt parcurs cu acestă vale şi cu vâlcelul şipotului până
la obârşie, iar dincolo de cumpăna de ape a Muntelui Diham, cu Valea Glăjăriei;
la nord si nord-vest , cu Depresiunea Bârsei şi Culoarul Bran;la vest, cu Valea
Moeciului (denumita in zona superioara Valea Băngăleasa) si cu principalul său
izvor de obârşie, Valea Grohotişului, iar din şaua Bucşa-Strunguliţa cu văile
Dudele, Brăteiul şi Ialomiţa, dincolo de care se înalţă, spre vest, vârful singuratic
al Leaotei; în sfarşit la sud, hotarul este determinat de Valea Ialomicioarei, de la
obârşie la confluenţa sa cu Valea Ialomiţei, şi de portţiunea inferioara ă Văii
Izvorul Dorului. In limitele arătate mai sus, masivul este constituit:
a) dintr-un ansamblu de spinări înalte, ce se desprind radiar din punctul
culminant şi principalul sau nod alpin, Vârful Omu (2.507 m), alcătuind culmile
nordice, care aparţin, în cea mai mare parte, versantului transilvănean al
Bucegilor;
b) dintr-un arc de culmi în forma de U – culmile sudice – care coboara paralel şi
de ambele părţi ale Văii Ialomiţa, formând la est, între acestă vale şi văile
Cerbului şi Prahovei, Culmea principală a Bucegilor, iar la vest, de-a lungul Văii
Ialomiţa, Culmea Strunga;
c) din culmile interioare, în alcătuirea cărora intră spinările masive ale Obârşiei,
Doamnelor şi Bătrânei, care se ramifică din partea superioară a arcului culmilor
sudice către interiorul său, despletindu-se spre sud, printre firele principalelor
văi din bazinul superior al Ialomiţei (V. Sugarilor, Obârşia Ialomiţei, Doamnele şi
Bătrâna). Spinările nordice si arcul culmilor sudice sunt legate între ele printr-o
creastă înaltă si scurtă, Culmea Bucura. d) cumpana de ape intre V. Cerbului (E)
si V. Gaurei (V) – care se inalţă între Vf. Omu (N) si Vf. Găvanele (S), situat
deasupra obârşiei V. Ialomiţa.
(Citeşte mai mult la: http://muntii-bucegi.ro/Asezare_limite_vecini_relief/)
Vezi o hartă cu animaţie ,modelare 3D a Masivului Bucegi, la:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Masivul_Bucegi.gif
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