
 



 

La o zi după terminarea primei mele 

curse de semimaraton, le scriam un e-mail 

părinţilor mei.  

Le ataşam câteva poze cu mine de 

pe parcursul alergării şi le spuneam cam 

aşa: „Dragi părinţi, ştiu că în ultimele patru 

luni v-am părut cam ciudată şi uşor 

obsedată de alergat. Vreau să vă spun că 

nu regret că m-am apucat de asta şi vă rog 

să înţelegeţi că cel mai bun lucru pe care l-

am făcut pentru mine în ultimii trei ani a 

fost să alerg.  

Ca să vă răspund la o întrebare 

nerostită, o să continui să o fac, pentru că 

mă simt bine, am întâlnit oameni hotărâţi şi 

puternici, ba chiar m-am şi distrat. 

Alergarea creează dependenţă şi, după ce 

termini o cursă cu miză, înţelegi că eşti 

capabil de mai mult decât credeai.” 

Înainte să treceţi la calcule, părinţii 

mei locuiesc în România. Ca şi mine. La 

doar 200 de kilometri distanţă de 

Bucureşti, distanţă pe care am parcurs-o – 

şi depăşit-o - în alergare, din iunie încoace.  

Lucru care îmi pare greu de crezut 

până şi mie. 

Dacă am o poveste „de alergător”, 

aceasta ar începe cam aşa: a fost odată ca 

niciodată o fată dintr-o corporaţie, care nu 

făcea sport.  

Nici sală, nici Pilates, nici plimbări pe 

jos sau pe munte, nici măcar urcat pe 

scări, de vreo 20 de ani. În 2013, motivată 

de alţi colegi de serviciu care trăgeau să  



termine curse serioase la Maratonul 

Internaţional Bucureşti, fata a alergat 

pentru prima oară 3 kilometri (sincer, 

păreau 30).  

Şi nu ştiu prin ce minune, într-o 

dimineaţă de 2014, în timp ce se urca în 

caleaşcă (a se citi autobuz), s-a gândit 

cum ar fi să alerge „pe bune” o cursă 

serioasă la rândul ei. 

Lucrurile s-au precipitat ulterior: în 

compania la care lucrez am intrat într-un 

program de pregătire bine gândit şi 

destinat oamenilor care vor să alerge 

pentru prima oară un maraton sau 

semimaraton.  

Am primit un orar de alergare şi 

sfaturi utile ca să fac lucrurile „ca la carte”. 

Mi-am asortat pantofii de alergare cu 

tricourile (roz!).  

M-am lăsat încurajată şi împinsă de la 

spate şi, într-un final, m-am apucat să 

alerg pe bune, că nu se mai putea altfel.  

Trei alergări pe săptămână, timp de 4 

luni, şi peste 300 de kilometri alergaţi în 

total.  

 

 



***** 

Am alergat prin parcuri, prin pădure 

(Băneasa), prin vie chiar (Corcova).  

De multe ori m-am întrebat – de 

obicei în timp ce gâfâiam sonor – de ce îmi 

trebuie mie alergare şi semimaratoane şi, 

în general, de ce naiba nu stau eu cu o 

carte în mână în vârf de pat, că e mai 

simplu.  

Am nişte unghii la picioare de 

cercopitec, de care sunt foarte mândră, mă 

gândesc de două ori înainte să mă urc pe 

tocuri, dar...  

Am mai puţine kilograme faţă de 

mijlocul lui iunie, mănânc paste cât pot de 

des (carbo-loading, nu?!), deşi sunt mai 

atentă ce pun în farfurie, musculatura mea 

arată altfel, moralul meu e sus-sus şi 

trăiesc constant cu impresia că nici măcar 

nu conştientizez de ce sunt în stare.  

Că mai am multe limite de depăşit şi 

că abia aştept să le testez. 

 

***** 

La Maratonul Internaţional Bucureşti 

de anul acesta am făcut primul meu 

semimaraton. Şi singura senzaţie clară la 

terminarea lui a fost că reprezintă doar un 

început de drum.  

Acum, 21 de kilometri par posibili nu 

doar o dată, ci de mai multe ori. 

În concluzie, cred că am devenit 

dependentă de alergare.  

Şi cel mai frumos lucru, dincolo de 

micul meu „succes personal de toamnă”  



(cum îmi place să îi spun), este acela că 

nici măcar eu nu m-aş fi crezut în stare. Iar 

pe lângă dependenţă, alergarea mai are şi 

un alt efect: te transformă în cel mai 

înfocat suporter al ei.  

 

***** 

Alergaţi, alergaţi, alergaţi. Veţi avea 

ocazia să vă faceţi ordine în gânduri şi să 

vă testaţi limitele. Veţi respira altfel, veţi 

zâmbi mai des. Vă veţi face prieteni noi.  

Veţi intra în tot felul de grupuri de 

alergare şi vă veţi compara între voi pace-

ul pe kilometru, nu maşinile. Veţi alerga 

mai cu foc după autobuz, pentru că acum 

puteţi.  

Veţi descoperi lucruri noi despre voi 

înşivă şi veţi dori să exploraţi care vă sunt 

limitele fizice şi psihice. 

Vă e greu? Alergaţi puţin. Vă doare 

capul? Alergaţi puţin. Aveţi nevoie să vă 

puneţi ordine în gânduri? Mai alergaţi 10 

metri. Vă distraţi? V-aţi prins deja ce aveţi 

de făcut.  

 

Nu există nimic care să vă împiedice. 

Nici condiţia fizică pe care o consideraţi 

precară, nici timpul, nici lipsa locurilor de 

alergat sau a echipamentului.  

Tot ce vă trebuie este să puneţi un 

picior în faţa altuia şi să încercaţi în fiecare 

zi să faceţi un pas în plus. Nu veţi alerga 



din prima 10 kilometri, dar veţi ajunge 

acolo mai repede decât credeţi. 

 

***** 

Eu una privesc alergarea ca pe o 

imagine în oglindă a vieţii. Până nu te ridici 

de pe scaunul de birou şi nu iei drumul la 

picior, nu ştii niciodată unde te va duce el 

şi nici ce te aşteaptă la capătul lui.  

Poţi da peste obstacole, poţi avea 

accidente, poate să îţi fie greu, dar nimic 

nu se compară cu satisfacţia de a-l fi 

parcurs în ritmul tău, de multe ori mult mai 

importantă ca destinaţia în sine.    

M-am apucat de alergat anul acesta 

şi alergatul a devenit o parte din viaţa mea. 

Poate că nu voi face niciodată un maraton, 

poate nu voi alerga cu 5 minute pe 

kilometru, poate că munca într-o corporaţie 

nu îmi va permite să fac trei antrenamente 

pe săptămână tot timpul. Poate nu o să am 

chef să alerg uneori.  

Două lucruri ştiu sigur însă: că nu o 

să mă opresc şi că sunt tare curioasă unde 

o să ajung.  

La final, vă rog să ţineţi minte 

următoarea „morală”: dacă eu am putut, 

oricine poate.  

 

Carmen Ghiță coordonează partea de 

comunicare internă și social media la Raiffeisen Bank. 

Are o experiență de peste 10 ani în relații publice și 

comunicare și doar de câteva luni în alergare. Când nu 

aleargă și nu comunică, citește, ascultă muzică și își 

asortează echipamentul de running, ca să fie în tendințe.  
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