Însemnări la fața locului
1. Pădurea Mociar, acolo unde a fost amplasat traseul, înseamnă în limbajul domnilor de la
Liceul Silvic Gurghiu, dar și al pădurarilor de la Cantonul Liț, mocirlă sau loc mocirlos.
2. "Cioara vopsită" – așa se cheamă de o vreme încoace la concursul pe meserii dintre liceele
silvice faptul de a alege niște specii de foioase pentru a le socoti rășinoase, după ce în
prealabil au fost marcate cu o bandă convențională la înălțimea de circa 1 m deasupra
nivelului solului, la proba de cubare a arboretului pentru stabilirea procentului pe grupe de
specii. Prin urmare, gândiți-vă la școala românească ce va organiza concursul european
dintre liceele silvice cum o să-i explice austriacului, francezului sau neamțului că respectivul
stejar este un molid, cu alte cuvinte this oak is a spruce. Arbori plagiați, ce mai. Măcar dacă
n-ar fi fost de unde alege. Că, vorba unui domn director aflat la fața locului: La molid îi pui
bentiță și-apoi spui că îi fetiță. Ori a cunoscutului cântec popular:
"Se ceartă bradul cu plopu
Care e mai mândru-n codru"
3. Atenție, pe traseu te poți întâlni inopinat cu ursul, cum s-a și întâmplat. Mai grav este dacă te
întâlnești pe teren cu mama ursului. Cunoscătorii spun că atunci nu mai este nicio scăpare.
4. Liceul Silvic din Năsăud a pierdut locul 2, câștigat de Gurghiu, la o distanță de numai 65 de
puncte care echivalează, în termeni de barem, cu aproximativ o insectă, cu un lujer, sau cu o
specie de lemn de la atelierele de identificare a eșantioanelor tip.
5. Din câte se vede, elevii sunt de la an la an din ce în ce mai bine pregătiți, atât pentru traseu,
cât și pentru motoferăstraie. Spre exemplu, echipajul de la Câmpulung a făcut traseul repede
și precis, așa că poate urca din nou pe podium în Europa și chiar ocupa locul 1, ceea ce
pentru emanciparea școlilor silvice din România ar fi un lucru extraordinar. În paranteză fie
spus, școala de la Câmpulung a venit la Gurghiu ca să-și ia revanșa după ce Gurghiul a
bătut-o la fel de rușinos la ea acasă în anul 2016.
6. Concursul se câștigă și cu elevii disciplinați iar uneori antrenați în regim cvasi-militar, nu
neapărat de elevii îndopați cu ...
7. Masa și cazarea sunt la înălțime. Felicitările se cuvin domnului director Marcel Mândru.
Bancurile savuroase curg pe bandă, ca banii la bancomat. Zici că suntem la Asociația
Junimea din Iași unde întotdeauna primau corozivele, cu precizarea că Creangă le spunea
numai atunci când Titu Maiorescu nu era de față.
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