pe dou` ro]i

Un grup de cicloturi[ti veseli parcurg traseul prin p`dure \ntre Nisipoasa [i V`rbila.

Pedal`m pe Dealu Mare
TRASEU DE O ZI PRINTRE PODGORII PRAHOVENE.
Text [i foto: MIRCEA CRISB~{ANU

I

E{IM DIN PLOIE{TI spre
Bucov. Ma[inile vâjâie pe
lâng` noi, dar dup` câ]iva
kilometri sc`p`m de ele.
Facem stânga spre parcul
Bucov [i pedal`m lini[ti]i.
De aici începe Dealu Mare, patria vinului, unde fiecare localnic are câte o vie în curte. Vom
coborî, apoi urc`m iar, c`ci nu
degeaba i se spune Dealu Mare.
Fii pe pace, nu e chiar a[a de
mare [i ascunde multe surprize
pl`cute care î]i dau curaj s`
mergi mai departe.
P~DUREA

20

Ne afund`m \n p`durea Nisipoasa.

Minunat`. Traseul deseneaz` o
bucl` de 13 km, numai printre copaci, iar drumul se îngusteaz` [i se
r`suce[te într-o potec` acoperit`
de frunze uscate. O c`prioar`
ne taie calea iute, dar gra]ios.
P`s`rile nu mai cânt`, totul e
nemi[cat, nicio adiere, niciun
sunet. |naint`m f`r` grab`, cu
zâmbetul pe buze. Am parcurs de
multe ori traseul [i orice r`scruce
îmi este prieten`.
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chenare din piatr` frumos sculptat`,
de inspira]ie moldoveneasc`.
Din nou pe biciclete! Ne îndrept`m
spre Urla]i, îns`, înainte, ne oprim la
M`n`stirea Jerc`l`i. O bisericu]` din

Intrarea M`n`stirii V`rbila.

C RED IT FOTO

La ie[ire din Nisipoasa, facem
dreapta pe un drum pietruit.
G`sim o p`dure verde, care ne
invit` la explorare. Ne trezim c`
pedal`m, de fapt, în Dumbrava

BISERICILE

Revenim la [osea, pe un platou deasupra V`rbilei. Coborâm vijelios
o pant`, dup` care oprim la magazinul „din centru”, unde vom g`si
cea mai ieftin` [i bun` înghe]at`
local`. Apoi ne îndrept`m curio[i
c`tre M`n`stirea V`rbila. Pu]ini [tiu
c` Mihai Viteazu, înainte de a pleca
spre Ardeal, pentru a uni cele trei ]`ri
române[ti, a intrat în sfânta m`n`stire
din V`rbila s` se roage. Aici se afl`
una dintre pu]inele biserici fortificate
din Muntenia, veche de cinci secole.
|n toamna lui 2013 se vor termina
lucr`rile de restaurare, iar l`ca[ul
va primi [i mai mul]i turi[ti, care
vor putea \nnopta în casa de oaspe]i
construit` pe locul vechilor beciuri.
Suntem impresiona]i de arhitectura
bisericii, din care se disting pridvorul elegant de la etaj [i ferestrele cu
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lemn, cu acoperi[ înalt, se ridic` falnic` într-o curte cu trandafiri atent îngrijit`. Arhitectura nu e de-a locului,
ci mai degrab` specific` bisericilor din
lemn maramure[ene. Bisericu]a are o
poveste tumultuoas`: cl`dit` în zona
Reghinului, în jude]ul Mure[, a fost
str`mutat` pe la 1930 lâng` Castelul
Bran [i 20 de ani mai târziu, l`sat` \n
paragin`, a fost adus` prin p`r]ile Cricovului. Picturile [terse, foarte valoroase, se \ntrev`d pe lemnul mâncat
de carii [i m`cinat de ani. |ns` fine]ea
fibrei de stejar nu-i tr`deaz` vârsta.
CONACUL

S`rim iar \n [a. Odat` ajun[i la
Conacul Bellu din Urla]i, descoperim bog`]iile acestui monument, care
acum apar]ine Academiei Române.
Aici obi[nuiau s` se \ntâlneasc`, pe
la sfâr[it de secol XIX, doi prieteni
– boierul Alexandru Bellu era un
fotograf pasionat, unul dintre primii
din }ara Româneasc`; fin colec]ionar
de art`, f`cea parte dintr-o familie
însemnat` [i de]inea averi importante. Nicolae Grigorescu picta,
inspirându-se din natur`, [i avea s`
devin` unul dintre fondatorii picturii
moderne române[ti.
Curtea multicolor` e bine \ngrijit`.
Remarc`m mobilierul delicat din
fier forjat [i trandafirul c`]`r`tor ce
decoreaz` intrarea în beci. Conacul
g`zduie[te un muzeu etnografic cu
obiecte valoroase adunate de Bellu
din c`l`toriile sale: mobilier românesc vechi, oglinzi vene]iene, c`r]i
rare în edi]ii de lux, picturi din
secolul al XIX-lea, vase [i stampe
japoneze, papuci de ghei[` [i scaune
orientale încrustate cu sidef. Toat`
casa impresioneaz`, îns` la fiecare
revenire îmi place s` admir sc`unelul
de rug`ciune cu design surprinz`tor,
s` ascult gramofonul vechi de 100 de
ani care înc` func]ioneaz`, sau s` cobor în cram` [i s` descop`r intrarea
în camera „cu valori”, bine ascuns`
în spatele butoiului de 10.000 de litri.
Ghidul nostru, Bogdan, are multe
pove[ti interesante [i cunoa[te toate
secretele conacului. |nainte de plecare urc`m în foi[orul de la intrare,
restaurat de curând, [i admir`m
fotografiile boierului.
CRAMA

„Pentru a descoperi pe deplin calit`]ile unui vin, trebuie s` treci prin cele
trei etape ale degust`rii: aspectul,
mirosul [i gustul.” A[a începe gazda
noastr`, Claudia, turul în Crama
Url`]eanu, construit` pe la 1920 de

Conacul Bellu g`zduie[te un muzeu etnografic cu obiecte adunate de boierul Alexandru Bellu din c`l`toriile sale.

boierul care i-a dat numele. Vizita
cuprinde dou` degust`ri, prima în
camera butoaielor, unde vinul este
]inut la maturat în baricuri. Aici,
mirosul de doag` de stejar îmbibat`
cu sucul fermentat al strugurilor î]i
ofer` un nea[teptat preludiu al

La Crama Url`]eanu.

degust`rii. Vinul ro[u este adus direct din butoi; ne place asprimea sa
[i amestecul de arome care deja î[i
fac de cap. P`trundem apoi în sala de
prezentare a vinurilor cramei. Suntem noroco[i s` încerc`m cele mai
alese sticle, un Chardonnay catifelat
de la Theia [i un Cabernet Sauvignon de la Hyperion, pe care parc` [i
acum îl mai simt sub limb`. Soarele
ne cheam` pe veranda conacului
[i admir`m panorama Urla]iului.
|l cuprindem dintr-o privire, mai
turn`m o pic`tur` de vin pe vârful
buzelor, închidem ochii mul]umi]i
[i mirosim lini[ti]i iarba crud` tuns`
de diminea]`.
OAMENI BUNI

Urla]iul este tihnit, iar podgoriile
coco]ate pe dealurile din jur \i dau o
frumuse]e aparte. Dar turi[tii lipsesc.
|n afar` de vreo dou` hoteluri relativ
confortabile, nu prea ai unde sta.
Urc`m pe o strad` la margine de
ora[, spre Valea Crângului. Asfaltul
e surprinz`tor de bun. Ajungem în

M`run]i[, teoretic un cartier al Urla]iului. Practic, e un sat. Poposim la
A[ez`mântul Sfântul Stelian, unde
d`m peste o puzderie de copii la
joac`. P`rintele Manuel ne întâmpin`
cu un zâmbet cald, ne cite[te foamea
pe chipuri [i e preg`tit. Ligia, so]ia
sa, este f`r` îndoial` cea mai bun`
me[ter` în buc`t`rie din toat` Prahova. Ne a[ez`m în foi[orul din curte
[i \i afl`m secretul: g`te[te pentru 25
de micu]i care vin zilnic la a[ez`mânt,
copii cu probleme de familie [i care,
f`r` sprijin, ar abandona [coala. Aici
copiii m`nânc`, se joac`, î[i fac temele
[i înva]` lucruri noi.
Coco[ul de curte sc`ldat bini[or în
bor[ s-a terminat demult. Nu-mi
amintesc vreun restaurant cu o ciorb` mai gustoas`. La felul doi facem, con[tiincio[i, „vapora[e” \ntr-un
ostropel de pui cu m`m`ligu]`. Dar
osp`]ul nu s-a terminat! Vine desertul, o alt` inova]ie de-a Ligiei: scovergi cu gem de mure [i înghe]at` de
vanilie. Atâta pedalat te ajut` s` n-ai
remu[c`ri s` închei ziua cu un festin.
Dup` mas`, p`rintele Manuel ne ia
la o plimbare prin livada cu pomi de
tot soiul, planta]i chiar de el. Suntem
invita]i la fructe proaspete: mere,
piersici, prune. S` fie acesta Paradisul?
CASA

Vine seara [i e[ti obosit dup` o zi
plin`. Unde vom înnopta? |n loc s`
mergi la hotelul din ora[, \]i propun
altceva: ce-ar fi s` dormi într-o cas`
veche de 100 de ani? Sprânceana ]i se
arcuie[te a nedumerire, dar eu plusez: hai s-o cunoa[tem pe tanti }u]u!
Ajungem repede la c`su]a locuit`
cu mult` vreme \n urm` de p`rin]ii acestei femei cumsecade; prispa
are porti]` la intrare [i du[umeaua e
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curat`-lun`; în`untru, mobila e veche
[i bine p`strat`, [tergarele atârn` pe
perete [i perdelele sunt de un alb
imaculat. Tanti }u]u locuie[te vizavi
[i fiica ei o ajut` când vine vorba despre cur`]enie. Aerul vechi al casei e
\mbietor. Dormim bu[tean, iar diminea]a, tanti }u]u ne ademene[te
pe prisp` cu cafea fierbinte.
Cam a[a îmi petrec timpul într-o
excursie cultural` cu bicicleta. Sunt
liber [i înv`] în fiecare zi s` m` bucur
de asta. Nu m` gr`besc [i m` las fermecat de natur`, de simplitatea vie]ii. Cea mai mare mul]umire este c`
ajung astfel s`-mi cunosc ]ara. Ajung
s` iubesc România! Pe biciclet`. 

Detalii traseu
Ruta: Ploie[ti – Bucov – Plea[a – Seciu
– Gâlmeia – Plopu – V`rbila – Urla]i
– Valea Crângului
Distan]a: 50 km
Total urcare vertical`: 400 m
Dificultate: mediu
Locuri importante:
- M`n`stirea V`rbila – http://www.
manastireavarbila.ase.ro/default.aspx
- M`n`stirea Jerc`l`i – http://manastirea-jercalai.moonfruit.com/
- Conacul Bellu – http://conaculbellu.ro
- Crama Url`]eanu – http://www.
halewood.com.ro
- A[ez`mântul Sf. Stelian – http://bucuriaajutoruluiurlati.wordpress.com/
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