
Povestea care urmeaza ti-a scris-o Bunica tie, ca tu Costa sa i-o citesti lui Milou si lui Buni 

Strabuni. Cu dragoste... (Explicatii: Costa este nepotul meu (8 ani azi), Milou (6 ani azi) este sora lui iar 

Buni Srabuni mama mea (90 ani aproape). Scrisoarea scrisa nepotului meu, care la vreamea aceea citea mai 

impiedicat, a fost expediata pe 30 dec 2013 din Sydney). 

----------------------------------------- 

Podul portului Sydney, o altfel de poveste  

Podul din portul Sydney_ Sydney Harbour Bridge_simbol al Australiei , ne-a obisnuit pe 

noi romanii ca la  fiecare sfarsit de an sa ne vesteasca sosirea Anului Nou  cu aproape 

jumatate de zi  mai repede ca acest lucru sa ni se intample noua. 

Privim la televizor cu nesat imaginile  cu focul de artificii din Turnul TV Aukland, Noua 

Zeelanda  urmate apoi  la doua ore distanta  (datorita diferentei de fus orar) de focul de 

artificii de pe Podul din Sydney si din port.  

Ca sa-l multumesc pe un bun prieten din copilarie iubitor de istorie si admirator al lui Cook 

am sa amintesc ca pe la 1770 navigatorul britanic James Cook a trecut si el pe pamanturile de 

azi ale orasului Sydney si portul natural pe care l-a intalnit l-a botezat Port Jackson. Acest 

prieten din Cluj,  prin cuvintele lui  dupa  prima mea poveste din Paihia (NZ),  m-a indemnat 

sa scriu din nou. 

Podul uneste zone de pamant din portul Sydney  si a fost deschis in anul 1932. El este cel mai 

larg pod din otel din lume , dar nu si cel mai lung (are 1.149 m).  Iubit de localnici, Podul este 

inima  marilor evenimente care au loc in oras,  ca ivirea Noului An (se intampla anual) sau 

cum a fost in anul 2000, anuntarea deschiderii Jocurilor Olimpice de vara _Sydney 2000. 

                                                

Localnicii l-au botezat “umerasul”( the coat hanger). 

Azi am sa va spun o altfel de poveste despre Pod, poveste pe care am trait-o aici in Sydney. 

Localnicii ofera turistilor de oriunde ar poposi in oras posibilitatea sa “escaladeze  Podul” caci 

spun ei numai de acolo din varf poti cu adevarat admira frumusetea orasului. Trebuie sa nu ai 

rau de inaltime, sa ai  mult echilibru desi esti asigurat  in permanenta cu un  cablu. Te vei afla 

la 150 m deasupra apei. 



Lucrurile nu se petrec  la intamplare. Mai intai trebuie sa-ti rezervi un loc in echipa de 

temerari care nu depaseste 12  persoane. Pretul platit nu este deloc neglijabil: cateva sute de 

dolari australieni. Aventura dureaza  ore sub directa indrumare a unor  instructori. 

             

Mihai , iubitor de sport a primit cadou de la fiicele  lui  Ana si Ilinca,  pentru varsta 

rotunda  implinita, un bilet la marea aventura. Timpul ales mai avea un obiectiv, pe langa 

admirarea orasului: sa vada rasaritul de soare din inaltimea podului. Asa ca seara ne-am culcat 

devreme caci sportul cere sacrificii. Am pus ceasurile mobilelor sa ne scoale la ora 3 

dimineata si la 3.30, Mihai lejer imbracat si fara nici o geanta (urma sa imbrace un 

combinezon special) astepta in strada si in frig, in fata cladirii unde locuim sa vina masina 

condusa de  Ana si cu celalat temerar  Mark (prietenul Anei), sa-l ia si sa mearga toti trei la 

piciorul podului.        Ana s-a intors acasa in patul ei, ramanad doar barbatii curajosi sa-si 

continue aventura.  Totul a inceput la 4 dimineata sub un vant rece si patrunzator si a durat 

trei ore. Au patruns mai intai intr-o camera unde rula un film cu explicatii despre tot ce ti se 

va intampla. Deci mai ai o sansa sa renunti.  A urmat etapa “echipare” ; si-au lasat fiecare 

hainele  intr-o cuseta independenta si doar cu chilotii pe ei au imbracat o salopeta usoara, 

dintr-un material care i-a protejat de vant. Vantul  parca batea  mai tare ca in alte zile si mai 

ales in rafale. A urmat etapa de “simulare” in care minute bune au tot urcat scari asezate in 

variate unghiuri ….ca sa se obisnuiasca. Si cand totul parea a fi in ordine, cei doi insotitori de 

echipa, o tanara si un tanar, le-au “ordonat “ sa-si cupleze aparatele audio. Fiecare a fost 

inzestrat cu un receptor radio, bine fixat de combinezon si o casca audio binaurala . Mark i-a 

atras atentia lui Mihai  ca tot echipamentul audio are marca Sennheiser. Centura de la brau, 

bine inchisa avea un lant metalic  cam de 50 cm ce  se termina cu un calig usor de cuplat la un 

odgon de metal care le-a insotit drumul. Erau in siguranta!  Exploatrea turistica  a Podului in 

acest sistem  a inceput in anul 1998, deci doar de 15 ani si s-a perfectionat continu.  Imbracati 

in combinezoane speciale, cu castile audio  pe cap ca sa fie permanent in contact cu “centrul 

de control”,   au inceput ascensiunea.  Prin sistemul audio, fara fir primeau continu  indicatii 

si informatii. Grupele  de turisti amatori de escaladare se succed la 20 de minute.   

Grupa lor de alpinisti a avut parte de un spectacol suplimentar. La piciorul podului si-a facut 

aparitia un gigantic vas de croaziera “Royal Carribean Radiance of the Seas”, care pilotat de 

ambarcatiuni mai mici, si facand manevre  de invidiat in stramtoarea portului,  sub privirile 

temerarilor care escaladau podul   a ancorat  la terminalul destinat pasagerilor care merg peste 

mare (Overseas Passenger). Imbarcarea pasagerilor urma sa se faca in aceeasi zi _29 

decembrie_intre orele 11am :15.30 pm  pentru o calatorie spre Noua Zeelanda. Poza care 

urmeaza am facut-o in prima mea vizita in port cand eu am avut ocazia sa admir delicatetea 

miscarii acestor vapoare imense, purtatoare a 2-3000 de turisti. Eram pe un ponton in portul 

Sydney cand am zarit gigantul apropiindu-se de tarm. Recunosc ca m-a speriat dimensiunea si 

mai ales ideea ca vine spre noi si nu se mai opreste. In spatele meu, peste strada erau zgarie 

norii din Sydney. Nici o data nu mi-au placut filmele de fictiune, am evitat imaginile de la 



televizor, dar de reclame te feresti mai greu (vin cand nu te astepti si dureaza putin, asa ca-ti 

spui: ei, asta pot sa suport). 

                                    

Coincidenta extraordinara: pe vapor s-a imbarcat un prieten din Bucuresti  (cred ca imi da 

voie sa-l numesc asa, desi a fost primul meu sef de laborator la prima mea angajare , dar cu 

care am lucrat apoi zeci de ani). 

Cum oricare munca are  parte si de rasplata, iata trofeele: o diploma de catarator, poza de grup 

a echipei (Task Force Team), o sapcuta, un CD cu poze luate live, un tricou. Deci pe langa 

bucuria de a fi la inaltime  aduci acasa familiei si cateva amintiri cu care sa se hraneasca 

sufleteste. 

Rafinamentul organizatorilor nu se termina aici. Dupa ce te-ai imbracat din nou cu hainele 

tale, treci intr-o alta camera unde pe pereti se succed poze, nenumarate  poze luate de cei doi 

insotitori pe parcursul ascensiunii. Poti sa le alegi pe cele in care tu esti eroul ca sa te 

mandresti cu ele in fata prietenilor, iar ei de indata ti le transfera pe suportul dorit: hartie, 

stick, CD. Drumul spre iesire  trece printr-un magazin cu suveniruri, toate  avand Podul ca 

simbol. Ana ii  astepta in  masina ca pe niste eroi intorsi din misiunea indeplinita, ca sa-i duca 

la  o cafea calda bine meritata.  Era ora 7 dimineata.  

  



 

Amandoi barbatii au fost incantati de performanta lor, dar mai ales de privelistile de care au 

avut parte. 

Spre seara, astepatand in camera hotelului in care locuim ca Mihai sa-si termine conversatia 

teefonica si sa plecam la o intalnire, privind pe geamul camerei (care are o vedere spre 

Pod   si mare) am zarit un vas de croaziera ce parasea portul Sydney rasfatat de razele soarelui 

si el in drum spre culcare. Am luat repede  aparatul foto si am facut o poza.   

                   

Sosirea  si plecarea  unor asemenea vapoare in si din portul Sydney  nu este  frecventa, asa ca 

sunt convinsa ca am fotografiat nava Royal Carribean Radiance of the Seas.  Daca este asa am 

sa daruiesc originalul pozei turistului roman de pe vas. Sper sa se bucure.  

Seara tarziu stand in coltul din apartamentul nostru unde doi pereti sunt din sticla si vederea 

portului este incantatoare l-am intrebat pe Mihai ce a simtit acolo sus , in bataia 

vantului?   Mi-a raspuns simplu: poti  privi lumea „de sus” fara ca cineva sa se supere pe tine. 

Adrenalina nu i-a crescut caci nu se putea cu atatea sisteme de protectie, dar  mi-a mai spus ca 

a avut in fata ochilor o imagine de vis si un rasarit de soare inedit. Poate pentru ca sa nu imi 

para rau ca nu am luat parte la marea aventura m-a asigurat ca privelistea  nu  a fost  atat de 

misterioasa ca cea de la Paihia _ Noua Zeelanda. Acolo in Paihia  nu se vedea mana omului 

(constructii, constructii....) ci doar natura cu care te confundai. 

Lucia                                                                                                               Sydney_dec 2013 

 


