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Ana şi Gory au făcut luna de miere pe motor în Europa
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Târgovişte | Ana şi Gory sunt împreună de nouă ani
La doar patru zile după ce au zis “Da”, s-au urcat pe motor şi au plecat să viziteze 12 ţări europene. Au văzut
zeci de castele şi au făcut mii de poze într-o lună şi jumătate de miere.
Ana, bucureşteancă şi Gory, târgoviştean s-au cunoscut în urmă cu nouă ani şi în urmă cu un an au zis “Da” în
faţa ofiţerului de stăre civilă. Amândoi pasionaţi de motociclete, au ales o lună de miere mai specială, turul
Europei pe două roţi. La patru zile după nuntă au făcut bagajul, au luat harta şi un buget cât să le ajungă pentru
o lună şi jumătate. Aveau în plan să viziteze Ungaria, Austria, Cehia, Germania, Olanda, Belgia, Franţa, Spania,
Portugalia, Italia, Croaţia şi Serbia, şi au reuşit. “A fost unul dintre visurile noastre, să vizităm ţinuturi străine şi
asta pe două roţi. Ştiam că o sa fie greu, că ne va ploua, că o să facem pană, că o să ne rătăcim, că o să ne
contrazicem pe traseu.. dar dacă totul ar fi fost ca în telenovela de la ora 18.00 cred că nu ar mai fi fost
aventură”, povesteşte Gory.
“Budapesta, intrarea în Europa”
Previziunile lui Gory s-au adeverit în scurt timp după plecarea din Târgovişte. Drumul care se anunţa lung şi
greu a început cu ploi şi grindină. Uzi până în măduva oaseler, nevoiţi să ocolească gropile şi să suporte
înjurăturile din trafic, Ana şi Gory îşi continuau drumul cu zâmbetul pe buze. Au simţit cu adevărat că visul lor
prinde viaţă când au intrat în Budapesta. “Am fost impresionat de arhitectură, de drumuri, de tot. Budapesta
chiar este frumoasă şi chiar ştiu să facă turism, spre deosebire de noi. Pot să spun că Budapesta a însemnat
intrarea în Europa. Chiar dacă era aglomerată nu am auzit nici un claxon, nicio înjurătură”, povesteşte Ana.
Viena, Praga şi Bruxelles
În fiecare dimineaţă se trezeau cu energie, niciodată obosiţi, întotdeauna cu acea dorinţă în suflet de a vedea
ceva nou, de a afla lucruri noi şi de a face câteva poze pentru cei de acasă. Au vizitat Viena, Praga şi Bruxelles
şi în fiecare loc au găsit ceva unic, ceva care le trezeşte emoţia şi acum, după aproape un an de zile. Viena a fost

pentru tinerii însurăţei “prea perfectă”, o lume din poveşti. Cât de mult le-a plăcut, o pot spune cu uşurinţă cele
4.500 de poze, făcute doar până acolo.
Au vizitat apoi Praga şi Bruxelles. Praga a fost descrisă de ei ca fiind un loc plin de viaţă iar Bruxelles-ul ca
fiind Turnul Babel. “Praga este un fel de România peste 10 ani, naturală, impunătoare şi plină de viaţă.
Bruxelles este un fel de Turnul Babel. Acolo se găsesc toate naţiile posibile: negri, chinezi, spanioli, italieni,
arabi. Se vorbesc 100 de limbi pe stradă”, mărturiseşte Gory.
Paris, Barcellona şi apoi acasă
După o ploaie de 300 de km, motocicliştii târgovişteni au ajuns în Franţa. Le este greu să descrie în cuvinte ce
au simţit când au văzut măreţul Turnul Eiffel, Disney Land-ul, Catredala Notre-Dame şi cabaretul Moulin
Rouge. “Turnul Eiffel a fost impresionant, magnific, uluitor de mare. De sus aveam impresia că se vede
curbura pământului. Nu se poate descrie în poze, cuvinte sau filmari ceea ce vezi. Parisul este altfel faţă de alte
capitale, are un aer de doamnă bine îngrijită”, spune Gory.
Când au intrat în Spania au avut impresia că totul arde la propriu. Dacă la început au avut un gust amar privind
Spania, după două zile, doreau să rămână acolo. Din Barcelona au făcut drum întors spre România. Nu mai sunt
multe de povestit, doar că au fost dezamăgiţi de mizeria din Italia. Când au ajuns acasă aveau impresia că
drumul lor mai trebuie continua. “A fost ceva extraordinar şi o experienţă unică de care sunt mandru”, spune
Ana.
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Ce-i place lui Gory:
Îmi place să meşteşugăresc în atelier, iubesc să repar motociclete. Îmi plac ieşirile în aer liber, dar cel mai mult
îmi place să ies cu cortul la foc de tabără. Mă simt liber când sunt pe motor şi simt vântul în piept, e cea mai
apropiată senzaţie de zbor. Îmi place mirosul motoarelor în doi timpi pentru că simt că miroase a primăvară.
Ce nu-i place:
Nu-mi place minciuna şi oamenii prefăcuţi. Detest prostia şi snobismul din România şi cel mai rău mă doare să
văd români care nu dau preţ tradiţiei şi de cele mai multe ori uită de unde au plecat. Urăsc oamenii care se dau
ce nu pot să fie.
Ce-i place Anei:

Îmi place să merg la shopping şi să mă plimb cu motorul. Iubesc apa, căldura şi animalele. Nu înţeleg oamenii
care fac rău vietăţilor fără apărare, sunt suflete şi animalele simt durerea la fel ca omul. Ador să mă uit la filme
împreună cu soţul meu. Iubesc şunca cu ceapă şi cu pâine rumenită la foc de tabără.
Ce nu-i place:
Urăsc prostia şi snobismul. Nu-mi place nepăsarea oamenilor în ce priveşte motocicliştii în trafic. Când am
plecat din ţară, eram pe punctul de a face de trei ori accident şi asta pentru că în România oamenii în general
sunt răi.
Întrebări şi răspunsuri:
Care a fost cel mai greu moment din această excursie?
Cel mai greu a fost în Spania, a fost insuportabil să mergem pe motor la o temperatură de 50 de grade. Ne udam
hainele şi în 5 minute eram cu ele uscate. Simţeam că nu mai rezistăm dar dorinţa de a duce la bun sfârşit acea
excursie, ne dădeam putere.
Ce planuri aveţi pentru vara aceasta?
Dacă anul trecut am ales să plecăm în turul Europei, anul acesta vrem să facem turul României. Ne dorim foarte
mult să mergem în această vară în Bratislava, Germania şi Croaţia dar asta împreună cu membri clubului Valah.

