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La începutul anului 2021, în plină pandemie, lansam cam-
pania SuperPovești din București. Planul nostru, în perioada 
aceea profund atipică, a fost să le reamintim micilor cititori 
din București faptul că nu sunt singuri și că există un „afară” 
dincolo de izolare, un spațiu populat de povești care așteaptă 
să fie readuse la viață, prin investigație, documentare, lectură 
și scris. A fost un plan bun, pentru că, în toamna aceluiași an, 
un număr nesperat de copii și adolescenți au trimis către noi 
povești, iar șapte dintre aceștia au devenit autorii primului 
volum SuperPovești din București: Thea, Mara, Ioana, Matei, 
Thomas, Emil și Bianca. 

În luna ianuarie a acestui an, am relansat către tinerii cititori 
din capitală invitația de a se transforma în „detectivi”, pentru ca 
mai apoi să caute poveștile ascunse din istoria orașului, să le 
documenteze în familie, în cadrul comunității locale, la școală, 
prin dialog cu profesorii, în biblioteci și să le readucă la viață în 
compoziții proprii. Să se conecteze la istoria și poveștile orașului 
în care trăiesc și să ajute la păstrarea memoriei locului. 

Și inițiativa din acest an s-a dovedit a fi de succes: avem, iată, 
zece noi autori de SuperPovești din București: Matei Alexandru, 
Antonia, Petra, Thea, Mara, Maria Anastasia, Maria, Matei, 
Teodora și Andreea, cu zece povești fascinante. 

Cu ajutorul lor, am reușit să readucem în actualitate o parte 
dintre legendele și poveștile despre București și să transformăm 
felul în care ne raportăm oraș. Să redefinim afectiv ideea de 
„acasă”, să construim geografii și mitologii personale. Credem 
cu tărie că toți copiii „satului global” au nevoie de astfel de 

Doi ani de SuperPovești 
din  București!
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ritualuri de dezvrăjire a contemporaneității și de proiecte care 
să îi apropie de spațiul și comunitatea în mijlocul cărora trăiesc, 
prin redescoperirea poveștilor fondatoare ale acelor locuri. 

Poveștile și legendele despre București au fost decorul mai 
multor vieți, decor peste care s-au depus, de la o generație la 
alta, straturi de memorie. Bucureștiul este o moștenire pe care 
o primim și pe care vrem să o ducem mai departe prin povești. 
Este ceea ce își propune și campania SuperPovești din București, 
care „rulează în buclă”: să le ofere anual tinerilor cititori din 
capitală câte o carte scrisă chiar de reprezentanții generației 
lor – prima carte în care copiii și adolescenții din București 
rescriu legendele orașului, într-o campanie de promovare a 
lecturii, scrisului și memoriei sociale, inițiată de Compania de 
Librării București, cel mai vechi lanț de librării din România, 
și Headsome Communication, prima agenție de comunicare 
autohtonă dedicată proiectelor de promovare a lecturii. 

Ne reauzim la cea de-a treia ediție!

Pe curând, cu drag,

   Organizatori i

  Cuprins
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Mă numesc Matei-Alexandru Neacșu, am 9 ani și sunt 
elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială nr. 280 din 
București. Sunt pasionat de înot, fotbal, jocuri video 
și benzi desenate. Am foarte multe cărți cu benzi 
desenate, iar ideea de a scrie această poveste mi-a 
venit din jocul meu video preferat. Am pornit alături 
de Fred într-o călătorie de câteva zile prin București, 
descoperind cele mai frumoase monumente istorice. 
Cărțile și poveștile mi se par interesante și educative 
și mă ajută să îmi dezvolt imaginația. Așa m-am 
hotărât să particip la concursul „SuperPovești din 
București” – abia aștept să îmi văd povestea tipărită!

Matei-Ale xandru  Neacșu 
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MMTEIMMMEMMMDRU 
ME

MC
ȘU

Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită mamei 

mele, care mi-a recomandat multe lecturi interesante și educative 
din literatura pentru copii.

 P Apoi, am început să scriu, pentru că, încurajat de părinții 
mei și de familie, am descoperit tainele poveștilor.
 P Atunci când scriu, mă inspiră tot ce este în jurul meu: oameni, 

case, amintiri, pasiunile mele, jocurile pe calculator. Așa a pornit și 
povestea mea cu Fred.

 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: acțiune, 
umor, suspans și multe zâmbete.

 P Iar un personaj de toată isprava are următorul profil: este puternic, înalt, 
transmite o energie pozitivă, salvează lumea și inspiră mulți oameni.

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să îmi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Marele Nate de Lincoln Peirce. Nate e un 
puști genial de 11 ani, mereu pus pe glume, curajos și ambițios.

 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, l-aș plimba prin 
următoarele locuri: Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Delta 
Văcărești, Hanul lui Manuc.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, acesta ar putea fi 
delfinul, pentru că este inteligent și foarte comunicativ. Delfinul, alături 
de alte animale, apare pe stema României.

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aș pune faină, apă, miere, 
căpșuni, drojdie, ouă și aș numi-o „Prăjitura bucuria”.

 P De ziua de naștere a Bucureștiului, i-aș invita pe Harry Potter, Huckleberry 
Finn și pe Apolodor.
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Capitolul I
Apariţia lui Fred

Era vacanța de vară și, pentru că am avut rezultate foarte bune 
la școală și la concursul de înot, mama m-a lăsat să descopăr 
noul joc de strategie. Era foarte cald și mă concentram să traduc 
probele pe care trebuia să le depășesc. Deodată, s-a auzit ceva 
în sufragerie și, când m-am dus să investighez... am descoperit 
o creatură cu un zâmbet larg. L-am recunoscut pe loc: era perso-
najul preferat din jocul meu video, UN ROBOT. L-am întrebat ce 
caută la noi în casă, iar el mi-a spus că a avut loc un scurtcircuit 
și a ajuns în București.

— Ce minune!
— Nici nu știu unde mă aflu!
— Ești în București, în sufrageria mea. Dar ce cauți pe aici?
— Cred, cred că este o eroare de soft (puțin derutat de spațiul 

pământean unde se afla).
I-am prezentat casa. I-a plăcut foarte mult și, imediat, i-a 

venit ideea să mergem afară. Mi-am întrebat părinții dacă pot 
ieși puțin. M-au lăsat, pentru că aveau încredere în mine. L-am 
întrebat pe personajul meu din joc cum îl cheamă. Mi-a zis că 
îl cheamă Fred.

Apoi am mers într-un parc și a trebuit să-l deghizez ca să 
nu fie recunoscut. O șapcă de culoare albastră, tricoul meu de 
antrenament și o pereche de pantaloni largi verzi, iar în picioare, 
adidașii mei de fotbal.

Am plecat din parc, deoarece am vrut să-i prezint monu-
mentele Bucureștiului. Eu locuiam aproape de Calea Victoriei 

Fred în București
Matei-Alexandru Neacșu
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și am hotărât să mergem la Casa Poporului, deoarece este cea 
mai mare clădire din București și a doua clădire din lume. Fred 
a fost impresionat de cele 1 000 de încăperi care cuprindeau 
biblioteci, săli, saloane, restaurante și încăperi subterane. Cel 
mai mult a stat în Sala „Al.I. Cuza”, care avea un fond de culoare 
roz și motive ornamentale tradiționale ale stilului brâncovenesc 
– mi-am amintit ce ne povestise ghidul la intrare.

— Nu mă așteptam să găsesc o asemenea clădire pe me-
leagurile lui Bucur!

— Bucur? l-am întrebat eu (puțin uimit), neștiind despre 
cine vorbea.

— De ce te-ai oprit în Sala „Al. I. Cuza”? 
— Îmi aduce aminte de o piatră de titan de culoare roz din 

regiunea mea, piatră din care se fabricau roboții.
Mi-a spus că a citit despre istoria lui Bucur și a orașului nostru 

cu ceva timp în urmă. Apoi am pornit spre Curtea Veche și Fred 
s-a plimbat admirând prima curte domnească din București. 
I-am povestit că ea a devenit nefuncțională după incendiul din 
1718, care a distrus întregul București. Curtea Domnească era 
formată din Palatul Voievodal, din Biserica Buna Vestire, din 
saloane de recepție, cancelariile domnești, grajduri și grădini, 
dar s-au păstrat doar fundațiile și partea inferioară a pereților 
subsolului. În apropiere, a zărit Hanului lui Manuc.

— Aș vrea să intrăm și aici!
— La Hanul lui Manuc?
— Îți este foame? l-am întrebat.
— Hanul lui Manuc astăzi este restaurant, dar în acest mo-

nument istoric a fost semnat Tratatul de la București, în 1812, 
în urma căruia a rezultat ocuparea teritoriului Principatului 
Moldovei dintre Prut și Nistru de către Imperiul Rus. 

— Unde ai vrea să mai mergem? l-am întrebat mai apoi.
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— Aș vrea să ne cumpărăm o înghețată, nu sunt obișnuit cu 
această vreme.

— Bine!
După ce a terminat înghețata, a trebuit să mergem acasă, 

pentru că se înserase și mama era îngrijorată, deja mă sunase 
de două ori.

Seara mă gândeam unde o să mergem a doua zi. Scopul 
meu era să-l conving să rămână cât mai mult timp la București. 

Dis de dimineață i-am adus micul dejun în camera mea, 
pentru că părinții mei nu trebuiau să știe că Fred există. Ne-am 
îmbrăcat sport și am plecat, neștiind ce drumuri se vor deschide 
în acea dimineață. M-am gândit să vizităm Delta Văcărești...

 Capitolul II
Delta Văcărești

Am plecat către alte monumente, când autobuzul cu care 
mergeam s-a oprit brusc. Am coborât și l-am întrebat pe șofer 
ce s-a întâmplat. El a spus că motorul s-a încălzit. L-am luat pe 
Fred și am plecat pe jos. Era foarte cald, eram obosiți. Am văzut 
o bancă la umbră și ne-am așezat pe ea. Fred nu înțelegea cum 
pot exista mașini care se strică. În țara de unde venea el, mașinile 
zburau. L-am întrebat atunci pe Fred în ce oraș locuiește.

— Vin din Yutopia, unde sunt mulți roboți și mașini zburătoare.
Am vorbit ceva timp despre țara sa și mi-a povestit despre 

munții și bogățiile de acolo. Există un element din titan combinat 
cu fier de culoare roz pal, folosit la fabricarea tuturor roboților 
de pe acea planetă.

Vremea se mai răcorise, așa că am plecat spre următorul 
monument. Mi-a stârnit curiozitatea cu privire la orașul său, 
așa că am început să-l întreb mai multe despre oamenii care 
locuiesc acolo.

— Cum arată oamenii și roboții din orașul tău?
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— Oamenii sunt jumătate roboți gigantici, cu o putere foarte 
mare de concentrare la orice spațiu și timp. Sunt fascinați de 
biblioteci virtuale, pentru că pot citi în cinci minute pagini întregi.

— Voi aveți biblioteci?
— Da, avem câteva importante: Biblioteca Națională, Biblioteca 

Centrală Universitară, Biblioteca Academiei.
Mi-a venit pe loc ideea de a merge la Biblioteca Academiei, 

fiind cea mai apropiată din acea zonă. Am pornit plin de entu-
ziasm, dar pe drum mă gândeam cum să avem acces în interior 
și cum să-l prezint pe Fred. Mi-am făcut permis și am solicitat 
mai multe cărți despre arhitectura Bucureștiului și despre Delta 
Văcărești. A rămas foarte uimit de faptul ca în acest spațiu cărțile 
sunt consultate fizic. A răsfoit ore întregi un album despre Delta 
dintre blocuri, apoi și-a dorit să ajungă acolo cât mai repede. 
Probabil era fascinat de toate speciile de păsări, mamifere, flori 
colorate. În zona de unde venea el, totul era arid, stâncos și nu 
existau foarte multă apă și vegetație. 

L-am surprins, citind cu voce tare: „La nici 10 minute de Piața 
Universității, părăsim betoanele și pătrundem în lumea apelor, 
a păsărilor și a vegetației lacustre. Un peisaj umed autentic, 
întins pe 189 ha”.

— Mergem aici? La mine în țară nu există o astfel de zonă.
— Sigur!
Am predat cărțile și am pornit spre noua destinație în care 

eu mai fusesem cu clasa într-o excursie în primăvară. Am găsit 
aici același ghid, care ne-a explicat în detaliu despre tipurile de 
mamifere, reptile, pești și păsări. Ghidul a început prezentarea: 
„Lacul Văcărești este un lac format cu ajutorul acțiunii omului, 
situat în sectorul 4 al Bucureștiului...”. A început să ne poves-
tească despre șerpii de apă, despre broaște, berze, nevăstuici, 
șoareci de câmp, vidre, țestoase, șopârle etc. 
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Atunci, Fred a început să întrebe mai multe despre vidră, 
pentru că semna cu o specie din Yutopia.

— Cât timp pot rezista vidrele sub apă?
— Cu ce se hrănesc?
— Câte specii de vidre există?
Ghidul a înțeles curiozitatea lui și a continuat să ne vorbească 

despre mai multe specii de pomi: frasinul american, ulmul sibe-
rian, măceșul, dudul alb. Deodată, o vulpe cu mustăți lungi ne-a 
tăiat calea și s-a pierdut în stuful des. Nu numai noi am văzut-o, 
ci și un grup de copiii însoțiți de profesori care îi învățau și îi 
îndrumau prin Parcul Natural. Ghidul își continuă prezentarea:

— Ce specii de păsări ați observat în această călătorie?
Un băiețel mai timid ridică mâna și răspunde:
— Egrete, pescăruși, lebede, rațe sălbatice, cormorani. Ghidul 

zâmbea, mulțumit de răspunsul complet.

Capitolul III
Dispozitivul salvator

Fred a fost uimit de plantele pe care le văzuse, dar observase că 
Delta secase mult, așa că imediat s-a gândit să inventeze ceva 
ca să nu mai scadă nivelul apei. Mi-am adus aminte că la ora 
de geografie doamna învățătoare ne vorbise despre încălzirea 
globală și cum putem preveni acest lucru. I-am povestit despre 
încălzirea globală și cum multe specii de plante și animale nu se 
pot adapta, cum în scurt timp vor dispărea. Poluarea și tăierea 
pădurilor deveniseră problemele grave pentru acest cadru natural.

— Dar ce înseamnă poluare?
— Poluarea înseamnă un gaz dăunător ființelor și plantelor.
— Am să-ți trimit un dispozitiv pe care noi, în Yutopia, îl fo-

losim pentru a crea cât mai multe precipitații în anotimpul cald.
— Aveți așa ceva?
— Da!
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— Vom salva acest mediu ocrotitor pentru toate speciile de 
plante, animale și păsări uimitoare.

Se înserase și am pornit spre casă, cu gândul că era ultima 
seară pe care o petreceam împreună cu Fred. Pe drum, Fred 
mi-a spus că vrea să inventeze ceva. Toată seara a lucrat la o 
mașinărie, iar a doua zi m-a trezit și mi-a arătat un dispozitiv 
ciudat. L-am întrebat ce face:

— Produce apă pentru Delta Văcărești. Mă ajuți să o duc?
— Desigur!
Ne-am chinuit câteva ore până am reușit. Fred a pus-o în 

funcțiune. Vedeam lacul cum se umple imediat și o vidră a 
apărut din stuf pentru a înota bucuroasă. Seara am venit acasă 
mulțumit că am putut să facem un lucru bun pentru natură. 
Dimineață am găsit un bilet de la Fred:

 
„Salut, Matei, am găsit o cale pentru a pleca în Yutopia, telepor-
tându-mă. M-am distrat cu tine descoperind Bucureștiul. Să aveți 
grijă de tot trecutul vostru și, mai ales, de monumentele istorice!” 

Cu drag,  
Fred 

 
Final



Antonia-Teodora  Tin iche
Eu sunt Antonia-Teodora. Sunt jumătatea mai mare 
cu un minut din perechea de gemeni din familia 
Tiniche. Sunt elevă în clasa a III-a C, la Școala 
Gimnazială nr. 117, din București. Îmi place să scriu 
caligrafic pe caiete, să colorez mandale, animale 
și mașini, învăț engleza și franceza, fac baschet, 
iubesc să mă joc cu sora mea mai mică și îmi place să 
iau telefonul părinților și să compun povești. Sunt 
mai degrabă genul sportiv, mereu sunt în mișcare, 
sunt un copil foarte curios și creativ, îmi place să 
mă plimb cu bicicleta, cu rolele și, după cum o să 
vă dați seama, cu hoverboard-ul. Am participat la 
acest proiect cu visul ca povestea mea să ajungă, 
din paginile cărții, la toți copiii. Vă îndemn să-mi 
citiți povestea, pentru că vă va ajuta să cunoașteți o 
mică parte din farmecul Bucureștiului de altădată. 
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită farmecului 

din ele.
 P Apoi, am început să scriu încurajată de părinții mei, care au 

văzut cât eram de curioasă, de creativă și de atentă la tot ce se 
întâmplă în jurul meu.
 P Atunci când scriu, mă inspiră lucrurile și oamenii din jurul meu, 

viața pe care o trăiesc.
 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: multe 

personaje, eroi curajoși, multe aventuri, peripeții și rezolvări ingenioase 
ale misterelor.

 P Iar un personaj de toată isprava are următorul profil: este foarte puternic 
și foarte curajos. 

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să îmi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Fuga la muzeu, în care se vorbește despre 
orașul american New York și despre minunatele clădiri de acolo. 

 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, Holly Webb, aș 
plimba-o prin Centrul Vechi, pe bulevardul cu fântâni muzicale, pe la 
Arcul de Triumf și în Parcul Cișmigiu.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, acesta ar fi un câine 
care s-ar numi Bucurestius.

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aceasta ar conține praf 
de stele, zahăr și lapte magic și s-ar numi Bucatus.

 P La ziua de naștere a Bucureștiului i-aș invita pe pinguinul Apolodor, 
purcelușul Rostogol, Doctorul Aumădoare, Vulpea Micului Prinț și pe 
Fulger McQueen. M-aș plimba cu ei prin Centrul Vechi și pe bulevardul 
cu fântâni, mâncând pizza și înghețată. 
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M fost odată ca niciodată o fetiță care se plimba cu hover-
board-ul prin Centrul Vechi al Bucureștiului. Îi plăcea să 
admire, din viteza cu care mergea, clădirile vechi, ruinele 

ascunse sub sticlă, lângă Banca Națională a României, terasele 
și forfota oamenilor… Dar cel mai mult îi plăceau pauzele pe 
care le făcea mereu pentru a-și lua o înghețată. Alegea de fie-
care dată altă aromă, dar cel mai mult îi plăcea când o savura 
pe cea de lămâie, în cornet cu praline. Apoi pornea din nou 
să cutreiere străzile pietruite, hoverboard-ul era cel mai bun 
prieten al ei, îi legau aventuri și nenumărate secrete. Împreu-
nă vizitaseră Banca Națională a României, pe strada Lipscani, 
fetița aflase atunci multe lucruri interesante din expozițiile 
„Regele Mihai I – 100 de ani de la naștere” și „Ecaterina Teodo-
roiu – eroină a Primului Război Mondial”. Și ce fericită fusese 
fetița când pusese mâna, pentru prima și singura dată în viață, 
pe un lingou de aur! Merseseră apoi la Hanul Gabroveni, din 
apropierea Curții Domnești, unde și-au răsfățat privirile cu 
o fascinantă expoziție de rochii, pălării, costume create de 
o doamnă al cărei nume fetița nu l-a reținut, dar despre care 
mămica ei îi povestise că a lucrat, pe vremuri, la Televiziunea 
Română. 

Nici nu și-a dat seama fetița că, din viteza hoverboard-ului, 
ajunsese pe un tărâm magic. I se părea că seamănă cu ceva ce 
văzuse într-unul dintre albumele din biblioteca părinților, dar 

Fetiţa  din  vis  
ș i  un nou început 

Antonia-Teodora Tiniche
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nu reușea să înțeleagă unde se afla. În jurul ei, oameni îmbrăcați 
în pantaloni eleganți și în rochii de dantelă, copii cu pantaloni 
bufanți și șepcuțe ciudate. În clădirea de unde își lua de obicei 
înghețată era un fel de atelier, pe geam fetița vedea un om 
îmbrăcat într-o salopetă, care ținea, pe o bară lungă, din metal, 
într-un cuptor imens, o sticlă colorată. Ce fel ciudat de a face 
pizza!, se gândi fetița. Apoi, dintr-odată, pe lângă ea a trecut o 
trăsură trasă de doi cai frumoși, maro, cu cozi împletite... Ce i-ar 
plăcea surioarei mele să îi vadă!, își spuse ea. Și, totuși, de ce nu 
se plimbau oamenii cu hoverboard-ul sau măcar cu rolele, cu o 
bicicletă, cu o trotinetă electrică?! Unde nimerise?! Străzile pe 
care călca acum erau făcute din lemn, terasele cu mirosurile lor 
de fructe de mare sau clătite uriașe dispăruseră de tot... Puțin 
speriată, fetița a început să caute indicii care să o ajute să se 
întoarcă acasă. A găsit clădirea Băncii Naționale a României, dar 
ruinele de sub sticlă nu erau acolo, iar pe un afiș de pe stâlp a 
citit așa: spectacol... 15 august 1900... Abia acum a început să 
înțeleagă: hoverboard-ul o teleportase înapoi în timp, în anul 
1900! Știa că dacă prietenul ei cel mai bun o adusese aici, nu 
avea cum să fie periculos, așa că a continuat să meargă. La 
câțiva kilometri a dat peste Parcul Cișmigiu, un loc unde venea 
des cu surioarele ei, să se dea în leagăn și să hrănească păunii 
și lebedele. Dar și aici a fost uimită să descopere că la Foișor 
nu erau terasele cu floricele și baloane de săpun, ci era plin de 
oameni care strigau care mai de care, invitând lumea la tombole 
și expoziții. S-a mai relaxat când a recunoscut, lângă Cișmigiu, 
Liceul „Gheorghe Lazăr”, unde urma să învețe și ea. A intrat în 
curte și, absorbită de gânduri, s-a ciocnit de o fetiță.

— Domnișoară, te-aș ruga să fii mai atentă pe unde mergi! 
Și de ce alergi așa? Nu știi că fetițele trebuie să fie mai delicate? 
Cum te cheamă?



19

FETIţM DIM vIS ȘI UM MOU îMCEPUT

SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

— Ioana, a răspuns fetița noastră. Îmi cer scuze, nu am vrut 
să te lovesc. De ce mergi îmbrăcată în rochia asta greoaie la 
plimbare? Și cine ești?

— Eu sunt Eleonora, încântată de cunoștință. Nu sunt la 
plimbare. Am venit cu părinții mei să mă înscriu la liceu. Nu știu 
de ce spui că rochia mea e greoaie, eu pur și simplu o ador, e 
rochia mea bună. Am venit tocmai din celălalt capăt al orașului, 
de-abia am reușit să aducem căluții până aici. Au obosit, săracii! 
Dar, în fine, zici de mine, dar tu, tu nu ești fetiță? Cum de porți 
pantaloni așa scurți?

— Doar așa mi-e comod când mă plimb cu hoverboard-ul!
—Cu havăr... cum?!
—Hoverboard. E un cuvânt care vine din limba engleză și 

înseamnă placă de planare. Mă mir că nu știi... Tu nu faci engleză 
la școală?

— Nu, doar franceză. Știu să spun: un, deux, trois, bonjour, 
mon cher, papa, maman, au revoir... Mă ajută franceza, pentru 
că eu trăiesc în București, căruia i se mai spune și Micul Paris, 
pentru că negustorii găsesc în orașul meu mărfuri ca și în capi-
tala Franței, iar peste tot găsești clădiri care poartă semnătura 
marilor arhitecți francezi. Noi vorbim franceză pe stradă, în 
restaurante, la internat...

— Aoleu! Voi stați mereu internați? Noi ne internăm doar 
când suntem bolnavi, la spital.

— Ce amuzantă ești, nu prea înțeleg ce spui! Internatul e un 
loc unde stăm în timpul săptămânii, pentru școală. Aici, lângă 
noi, de exemplu, este internatul Liceului „Gheorghe Lazăr”.  
De-aia sunt eu aici: mama și tatăl meu au reușit să îmi găsească 
un loc și mă mândresc să spun că, din toamnă, voi fi elevă aici, 
al doilea gimnaziu în limba română din București, înființat de 
Domnitorul Cuza.
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— M-ai pus pe gânduri! Și eu tot aici o să învăț, dar vin dimi-
neața și plec la prânz, mă va duce tatăl meu cu mașina. Niciun 
copil nu rămâne aici peste noapte, nici nu ar avea unde. Avem o 
curte mare, un amfiteatru unde facem serbări, lansări de carte 
și uneori chiar mici concerte, holuri foarte lungi, tablouri și, la 
intrare, steagul României și al Uniunii Europene. 

— Și ce învățați? Faceți și voi tot Română, Matematică, Fizică, 
Biologie, Muzică?

— Oarecum, mai avem și Dezvoltare personală, Engleză, 
Competențe digitale... 

— Mi s-a făcut foame! Uite, vin și părinții mei! Vrei să vii la 
noi la masă?

— Mi-ar plăcea, stai să o sun pe mama, să o întreb dacă am 
voie!

— O suni când ajungi la noi acasă. Sau, dacă vrei, o rog eu 
pe mama să-ți dea câteva monede.

— Pentru ce?
— Ca s-o suni pe mama ta!
— Hai că ești chiar funny! De ce aș avea nevoie de bani ca 

să o sun?!
— Păi altfel cum? Nu bagi bani în telefoanele de pe stradă?
— Nu înțeleg ce spui, dar eu nu știu să fie telefoane pe străzi, zise 

Ioana, în timp ce scotea mobilul din buzunarul pantalonilor scurți. 
Deblochează tastatura și o sună pe mama ei pe video. Eleono-

ra rămâne cu gura căscată, bouche bée, i-ar spune doamnei de 
franceză. 

— Bine, mami, îți mulțumesc că ai încredere în mine! Știu 
că nu trebuie să vorbesc cu străinii, dar Eleonora nu e singură, 
e cu părinții ei și, mami, știu că pare ciudat, dar suntem colege 
de liceu... în epoci diferite! Vreau să văd cum trăiește ea. Apoi, 
dacă părinții ei sunt de acord, venim și la noi acasă. Pa, mami, 
te iubesc!
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Ioana și-a luat hoverboard-ul în brațe și s-a urcat în trăsura 
Eleonorei. Pe drum, părinții Eleonorei i-au spus că acasă mai au 
încă trei copii, că Eleonora e singura care e la o școală atât de 
bună, cum e Liceul Lazăr, că ei muncesc cât e ziua de lungă și că 
Eleonora urma să stea singurică, la internat, de luni până vineri 
și doar o dată la două săptămâni urma să își mai vadă părinții 
si frații. A fost impresionată de dragostea care plutea în aer, în 
acea familie. Eleonora era în al nouălea cer, visul ei de a fi elevă 
la Lazăr avea să devină realitate, nu se mai oprea din povestit 
câte o să învețe ea acolo, cum o să se plimbe, mândră foc, pe 
holurile largi, cum o să soarbă din priviri vorbele profesorilor, 
cum o să citească seara, pe ascuns, cărți cu povești, legende... 
Ioana se gândea ce ar fi putut ea să o învețe ea pe Eleonora, se 
gândea să-i propună, când vor merge la ea acasă, să joace împre-
ună Brain Box, jocul ei preferat, varianta Descoperă România, un 
joc în care un jucător extrage un cartonaș pe care îl analizează 
cu atenție timp de 10 secunde, pentru ca apoi să răspundă la o 
întrebare adresată de celălalt jucător... 

— Ioana, Ioana! Trezește-te, mami! Azi e prima zi din clasa 
a V-a! Azi începi o nouă etapă, ești elevă la Colegiul Național 
„Gheorghe Lazăr”, unde ți-ai dorit atât de mult să ajungi, pentru 
care ai învățat și ai muncit atât de mult! Îți dai seama, micuța 
mea?! Vei învăța în clasa în care a învățat celebra Eleonora Haret, 
sora lui Spiru Haret, datorită căruia puteți învăța astăzi așa 
cum o faceți! Hai, mergi și spală-te pe față și pe dinți, ai hainele 
pregătite pe scaun și tati te așteaptă în mașină!

Buimacă, Ioana se dă jos din pat, deschide larg fereastra, 
zâmbește când vede jos, lângă scară, hoverboard-ul ei albas-
tru, cu lumini colorate, își trece ușor mâna peste pantalonii de 
pe scaun și spune încet, cât să nu o audă nimeni... în afară de 
prietena ei din vis: fetițele merg la școală, în prima zi, în fustă! 
Eleonora așa ar face! Eleonora era fetița din visul ei, fetița care 
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o făcuse să înțeleagă mai bine și să aprecieze mai mult tot ce 
avea în jurul ei, fetița care o primise în familia ei și îi făcuse, în 
vis, cel mai prețios cadou: dragostea pentru școală! 

— Mami, sunt gata! De-abia aștept să îți povestesc cum a 
fost! Te rog, adu-mi aminte când mă întorc de la școală, unde 
am rămas la citit: Zugrăvit alb, iar la ferestre cu un brâu de cără-
midă aparentă, vopsită în albastru ca cerul – culoarea noastră, a 
lăzăriștilor... Te iubesc, mami, și îți mulțumesc că îmi ești mereu 
alături! Haide, Eleonora, ia-mă de mână și arată-mi noua lume!



Eu sunt Petra-Alessia. Sunt sora mijlocie, dacă pot 
spune așa, pentru că am o soră geamănă mai mare 
cu un minut decât mine și încă o surioară mai mică. 
Sunt elevă în clasa a III-a C, la Școala Gimnazială nr. 
117, din București. Îmi place matematica, am o minte 
ascuțită care mă ajută să fac rapid calcule. Să vă spun 
însă un secret: cred că tot cărțile m-au ajutat să mă 
descurc așa de bine! Sunt o fetiță cochetă, îmi place să 
mă îmbrac frumos, îmi plac vacanțele la mare, atunci 
când ne bălăcim cu toții în valuri. Dar, mai presus de 
orice, iubesc să citesc! Nu îi înțeleg pe copiii cărora 
nu le place să citească! Eu, dacă aș putea, mi-aș dori 
să locuiesc într-o librărie… sau într-o bibliotecă! În 
multe seri, eu îmi creez povești, ca să adorm. Odată 
cu acest proiect, una dintre poveștile care mă fac să 
visez va ajunge în paginile unei cărți adevărate. Vă 
îndemn să-mi citiți povestea și să facem împreună 
o călătorie imaginară în Bucureștiul de odinioară. 

Petra-Alessia  T in iche
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile încă de când eram 

foarte mică. Părinții mi-au povestit că și la un an am ales de pe 
tăviță o carte și că jucăriile mele preferate au fost mereu cărțile.

 P Apoi, am început să scriu pentru că eram curioasă să aflu 
cum este să fii autor, să fii tu cel care așterne poveștile pe hârtie.
 P Atunci când scriu, mă inspiră cărțile pe care le-am citit de-a 

lungul timpului și întâmplările prin care trec personajele din aceste cărți.
 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: povești 

fascinante despre țări și orașe care au dispărut, informații inedite, 
aventură și personaje fascinante.

 P Iar un personaj de toată isprava are următorul profil: este curajos, milos, 
generos și deștept. El ar avea părul negru și ochii verzi și i-ar plăcea să 
vâneze și să citească. 

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să îmi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Agatha Mistery, Crimă pe Turnul Eiffel, 
scrisă de Sir Steve Stevenson.

 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, Roald Dahl, l-aș 
plimba la Ateneul Român și prin Centrul Vechi.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, acesta ar fi un câine 
care s-ar numi Loialicus.

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aceasta ar conține 
ciocolată, căpșuni, zmeură și afine și s-ar numi Explozie Curcubeu.

 P La ziua de naștere a Bucureștiului i-aș invita pe Matilda, Nina, James, 
Agatha și Micul Prinț. Pentru mine, cea mai frumoasă petrecere aniversară 
trebuie să aibă musai artificii, baloane, confeti și un tort cu trei etaje. 
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A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată...
Stai, așa începea Luceafărul... Mai facem o încercare!
A fost odată, pe-o rotiță...
A fost odată o fetiță
Ea se plimba prin Centrul Vechi
Prin Bucureștiul cam străvechi
Și se opri la cremerie
O înghețată, reverie...
E bine așa! Păstrez varianta asta!

Mâncam, deci, o înghețată de mango, e preferata mea. Stăteam 
pe o bancă și îi așteptam pe mama și tata, care intraseră să cum-
pere o vază frumoasă, făcută de meșteri, la Curtea Sticlarilor, pe 
strada Șelari. Tata mi-a povestit că aici se fac obiecte din sticlă de 
peste 300 de ani și că această clădire a rezistat în mod miraculos 
incendiului devastator din 1847, deși într-o carte am citit că forma 
actuală a clădirii ar data de prin 1857... Legende... Ce nu e sigur 
o legendă e ceea ce fac meșterii sticlari aici! Bijuteriile născute 
din mâinile lor, cuptoarele dogorind și culorile amețitoare ale 
focului m-au făcut să rememorez călătoria noastră de pe Insula 
Murano, de lângă Veneția... Ce de mărgeluțe mi-a luat mami de 
acolo! Ei, dar cu nostalgia asta, era să mă împiedic! Ce e obiectul 
acesta roșu de pe jos?! Nu se poate! E o carte! O carte mare, 
prăfuită... Călătorii în timp. Volumul I. 

  Călătoria Mataliei

Petra-Alessia Tiniche
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Natalia, căci așa o chema pe fetița care mânca înghețată de 
mango în Centrul Vechi al Bucureștiului, a ridicat cartea, a suflat 
cu grijă praful de pe ea și a deschis-o.

Și așa a început călătoria Nataliei!
Dintr-odată, fetița s-a trezit într-o lume cu totul diferită 

de cea pe care o știa. Casele erau mai mici și mai modeste. Pe 
scările de la intrarea într-una dintre căsuțe stătea o fetiță de 
vârsta Nataliei. Fetița era îmbrăcată cu o bluză albă, o fustă 
asemenea, cu inserții de dantelă bej, în picioare avea o pereche 
de șosete albe și pantofiori de lac, spre deosebire de Natalia, 
care purta o rochie fucsia cu unicorni în culorile curcubeului 
și sandale cu sclipici, aurii. Fetița citea o carte mare și groasă. 
La vederea Nataliei, fetița a scăpat cartea și a luat-o la goană 
spre casă. Natalia a privit uimită în jur și a urcat pe scările de la 
intrarea în căsuța unde o zărise pe fetiță furișându-se. A bătut, 
timid, la ușă. I-a deschis o doamnă drăguță, care purta un șorț 
maroniu și peticit la brâu.

— Ce dorești? a întrebat-o doamna pe Natalia.
— Aș dori să o văd pe fiica dumneavoastră. S-a speriat mai 

devreme de mine și aș vrea să-i spun că nu îi fac nimic, voiam 
doar să vorbesc cu ea.

— Sigur, drăguța mea! Acum o chem. Teodora, te caută cineva!
— Acum vin, mamă! se auzi vocea suavă a Teodorei.
Fetița a coborât scările sărind, curioasă să vadă cine o căuta. 

Se mutase recent cu părinții la București, în casa de pe strada 
Mântuleasa, la numărul 33. Lăsase în urmă, la Cluj, toți colegii 
de școală și aici, în afară de fratele ei, Mircea, nu cunoștea pe 
nimeni. Dar el era mic și, în afară de câteva reprize scurte de 
dat în scrânciob, nu prea reușeau să se joace împreună. Casa lor 
era, parcă, la capătul orașului, înconjurată de maidane. Lesne de 
înțeles de ce Teodora era entuziasmată când mama ei i-a spus 
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că o caută cineva. Când a dat cu ochii de Natalia, însă, a scos 
un icnet de uimire.

— Tu ești fata care era pe scări, nu-i așa? a întrebat Natalia.
— Da, eu sunt! M-am speriat de tine, arăți ciudat. Ce s-a 

întâmplat cu hainele tale? N-am văzut în viața mea atâtea culori. 
Doar cerul, poienile cu flori primăvara și dealurile de la noi, de 
la Cluj, mai au culori multe, dar nici ele nu atât de multe ca pe 
rochița ta. Ce animal e acela?

Fiind o fetiță tare isteață, Natalia înțelesese, deja, totul: 
cartea prăfuită, atunci când fusese deschisă, își recăpătase 
puterile magice și o făcuse să ajungă în vremea în care oamenii 
nu purtau hainele cu care era ea obișnuită. Pesemne fix în anul 
1910, anul de pe coperta cea mare.

— Eu am găsit pe jos o carte prăfuită, am deschis-o, iar ea 
m-a teleportat cu 112 ani înainte de anul în care eu trăiesc, 
de fapt. De-aia hainele mele ți se par ciudate. În 2022, așa ne 
îmbrăcăm noi, copiii. Mama mea alege mereu cu grijă culorile 
rochițelor mele și-mi spune că e bine să caut mereu culoarea, 
magia și curcubeiele din jurul meu. De aceea rochița mea e atât 
de colorată. Iar animalul despre care mă întrebai e un unicorn, 
un animal fantastic.

— Mai ții minte cum se chema cartea?
— Cum să nu?! Călătorii în timp. Volumul I.
— Am mai văzut titlul ăsta pe undeva... unde, unde?! Ah, da! 

Mi-am amintit! În biblioteca mare din camera de zi, mama ține 
pe raftul de sus volumul al II-lea. Mergem să o întrebăm imediat 
ce îl culcă pe Mircea. Până atunci, vrei să-ți arăt casa noastră?

— Sigur, chiar sunt foarte curioasă! Haide!
Cele două fete au intrat în casă, iar Natalia nu înceta să fie 

uimită de ceea ce descoperea: o casă cu două dormitoare, o baie, 
o cameră de zi și o bucătărie. În fiecare dormitor erau un pat 
de lemn, cu o saltea subțire și trei perne, o masă cu oglindă și 
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sertare, iar într-un colț întunecat era un scaun de lemn, pe care 
cineva lăsase un ghem de ață albă, un ac și o fustă neterminată. 
În baie era o cadă sprijinită pe picioare de metal și o chiuvetă 
tot din metal. În camera de zi erau două fotolii și o canapea de 
lemn, căptușite cu catifea verde smarald. În bucătărie, o masă cu 
trei scaune și un cuptor de făcut pâine, din care ieșea un miros 
îmbietor. Prin ușa întredeschisă a unei cămări a văzut câteva 
bucăți de brânză, o pâine rotundă, mare, cereale, mălai, câteva 
mere, o lădiță cu morcovi și cartofi, smântână, unt și miere. Venea 
răcoare de acolo. Aici e cămara cu provizii, își spune Natalia. Ce 
greu e fără frigider! Și a oftat... Între timp, mama Teodorei ieșise 
de la Mircea, iar fetele i-au povestit pe nerăsuflate aventura 
care se țesea sub ochii lor. 

— Din ce an vii? a întrebat-o mama Teodorei pe Natalia.
— Din anul 2022.
— Ce interesant! Deci Nostradamus nu a avut dreptate. Nu 

vine sfârșitul lumii în anul 2000, a răsuflat ușurată mama Teodorei. 
— Nici vorbă! Deși, la drept vorbind, unii oameni parcă nu 

mai pun deloc preț pe lumea în care trăiesc. Trei ani de zile am 
luptat cu un virus care a omorât milioane de oameni, de peste 
jumătate de an, aproape de granița României, în Ucraina, se 
aud zi de zi rachete și bombe, din cauza războiului declanșat 
de Rusia, în Grecia ard pădurile și ghețarii din calota glaciară se 
topesc în fiecare an... 

— Ce păcat! După Războiul de Independență din 1877-1878, 
noi, românii, ne apreciem mai mult țara. S-a semnat o pace istorică 
la București, iar de 10 ani încoace a început o nouă epocă: orașul 
se dezvoltă treptat, azi ne putem plimba în voie din Tineretului 
până în Piața Victoriei și de la Obor până la Palatul Cotroceni.

— Am auzit și eu de Palatul Cotroceni, acolo stă Președintele 
României.
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— Ce e acela un Președinte? Noi avem Rege și Regină, Regele 
Carol I și Regina Elisabeta. Se spune despre Regele României că 
e un om dur, care își poartă coroana și în somn.

— Doamnă Eliade, îmi cer scuze, spuse Natalia, văd că s-a 
făcut destul de târziu și nu aș vrea ca mama mea să se îngrijo-
reze dacă nu ajung acasă. Mă puteți ajuta cu misterul celui de-al 
doilea volum al cărții găsite de mine?

 Mama Teodorei s-a îndreptat atunci spre bibliotecă, de unde 
a scos cartea cea mare despre care fetița îi povestise Nataliei: 
Călătorii în timp. Volumul al II-lea. Doamna Eliade a deschis car-
tea la pagina pe care scria: Anul 2022. Dintr-odată, Natalia a 
fost învăluită într-un fum gros. Când s-a trezit, era pe o bancă 
de piatră, sub care se așternuse un covor de frunze roșiatice, 
portocalii și galbene. A privit de jur împrejur și nu mică i-a fost 
mirarea când, pe o plăcuță albastră, pe colțul unei case vechi, 
vede scris cu litere albe: strada Mântuleasa. Se freacă la ochi, 
străbate timidă, la pas, străduța cochetă din centrul Bucureș-
tiului, se oprește, fixată, parcă, de o putere fantastică, la casa 
cu obloane de la numărul 33 și citește, deasupra ușii de intrare: 
Aici a trăit și a creat Mircea Eliade. Prin fața ochilor i se succed 
cu viteză amețitoare întâmplările din paginile cărții prăfuite, 
prietena ei, Teodora, cămara cu provizii, mama fetiței și frățiorul 
cel mic, care pe atunci avea numai trei ani, dar ale cărui cărți 
Natalia le văzuse în biblioteca părinților... 

A zâmbit când și-a dat seama că purta rochița fucsia cu uni-
corn în culorile curcubeului, și-a scos telefonul din rucsăcelul cu 
paiete reversibile și a sunat-o pe mămica ei pe video:

— Mami, te iubesc! Te rog, poți să vii să mă iei? O carte pră-
fuită m-a purtat în timp, m-a răsucit, m-a învățat o mulțime de 
lucruri și... m-a readus în viața mea, doar că, mami, cred că nu a 
mers prea bine netul sau aplicația a dat o eroare, căci în loc de 



30

PETRMMMMESSIM TIMICAE

SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

Curtea Sticlarilor, unde stăteam și vă așteptam să luați cadoul, 
m-a adus pe Strada Mântuleasa, fix lângă casa lui Mircea Eliade!

— Pisicuța mea mică și delicioasă, imaginația ta este ieșită din 
comun! Ești acasă, suflețel, ai adormit în hamacul din grădină! 
Haide, am pregătit pentru tine o înghețată delicioasă de mango! 
Prietenii tăi, Teodora și Mircea, te așteaptă deja la cutia de nisip! 

Natalia și-a îmbrățișat cu iubire mama, a închis cartea care 
rămăsese deschisă în hamac, și-a aranjat rochița și a spus, ca 
pentru sine: Unicornul meu cu puteri fantastice, tu și cu mine știm 
că am călătorit cu adevărat în timp! Acum știu că, alături de tine, 
totul este magie! 



Numele meu este Thea Ilinca 
Jianu, am 11 ani și sunt elevă 
în clasa a V-a la Liceul Teoretic 
Național. Am multe pasiuni: 
îmi place să cânt la tobe, să 
dansez, îmi place tenisul, să 
fac echitație și să desenez. Îmi 
place să călătoresc, pentru 
că așa îmi găsesc ideile și 
inspirația pentru povești. Ador 
să citesc și, nu neg, să mă uit 
la filme SF. Vorbind de filme 
science fiction, serialul meu 
favorit este Star Trek, the Next 
Generation, care m-a inspirat 
să scriu această poveste.

Thea I l inca  Jianu
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris

 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită părinților 
mei, care îmi citeau povești seara, la culcare. Apoi, când am 
învățat să citesc, prima carte pe care am citit-o integral și care 

mi-a deschis apetitul pentru lectură a fost Matilda, de Roald Dahl.
 PApoi, am început să scriu, pentru că doamna învățătoare, Maria 

Bondoc, ne-a încurajat să inventăm povești încă din clasa pregătitoare. 
După aceea, am prins gustul scrisului: pofta vine scriind povești. Iar 
doamna Roxana Neacșu m-a încurajat, la rândul ei, prezentându-mi 
tot felul de concursuri de scris povești.

 P Atunci când scriu, mă inspiră evenimentele din viața de zi cu zi. De 
exemplu, pentru cea de-a doua ediție a concursului SuperPovești din 
București, am căutat mai multe săptămâni ideea care să mă încânte și 
să mă motiveze să scriu, până într-o zi, când m-a lovit inspirația ca un 
fulger, în timp ce mă uitam la serialul meu preferat.

 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: 500 
de grame de acțiune, 300 de grame de suspans, un praf de umor și, 
bineînțeles, o pisică. 

 P Iar un personaj de toată isprava are următorul profil: este inteligent, 
descurcăreț, amuzant, corect, loial și are un inamic pe măsură.

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să îmi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Charlie și fabrica de ciocolată, cu miresmele 
dulci, excentricul Willy Wonka și cântecul său de introducere: „Hihi 
haha hoho”.

 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, l-aș plimba prin toate 
locurile mele favorite din oraș: la ceainăria mea preferată unde se află 
un câine poznaș, la Muzeul Satului, la Antipa și prin parc, cu bicicleta.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, cred că ar fi o pisică, 
de culoare galbenă, cu numele de Dâmbovița sau Bucuria.

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, cred că ar fi plină de 
ciocolată, ar avea un blat roz, ar avea înghețată și toping de Oreo. Vai, 
mi se face și mie poftă!

 P La ziua de naștere a Bucureștiului, cred că Hermione Granger, Yoda, 
Data, pisica din Alice în Țara Minunilor ar fi personaje de nelipsit. Cea 
mai frumoasă petrecere ar fi, după părerea mea, una veselă, alături de 
familie, prieteni, surprize și tort.
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Capitolul 1: Introducerea

A fost odată… Stop! Dacă ești o persoană care iubește poveștile 
care încep cu „A fost odată…”, nu cred că această poveste este 
pe placul tău. Dacă-ți plac poveștile care încep cu „Într-o galaxie 
îndepărtată…”, „Pe o planetă din alt univers…” sau „Jurnal de bord, 
anul 2700”, cred că e posibil să citești o poveste pe gustul tău. 

Acum, hai să ne ducem în anul 2700, pe nava spațială Tara. 
Căpitanul acestei nave este Alexander George, unul dintre cei 
mai iscusiți căpitani spațiali din tot universul. Secundul navei, 
Richard Wesley, este un extraterestru cu aspect uman, dacă 
ignorăm faptul că are ochii mov. Locotenentul Marina Granger 
este o fată de pe Planeta Telekin, care are puteri supranaturale 
– mută lucruri cu puterea minții. Doctorița Analisa Rush este 
de pe o planetă unde toți locuitorii au puterea să vindece orice 
boală cu o simplă atingere.

Nu în ultimul rând, drept consilier, nava are un robot numit 
Wai. Știu ce vă întrebați: „Un robot drept consilier?”. Roboții sunt 
foarte raționali, așa că robotul a învățat cum să ajute oamenii 
să devină raționali atunci când aceștia se stresează. 

Capitolul 2: Micul Paris

Acum, că am vorbit despre echipaj, hai să vedem ce misiune au. 
Căpitanul este pe punte și vede ceva: o stradă din Micul Paris, 
adică o stradă din București.

 T u r n a l  d e  bord: 
  București

Thea Ilinca Jianu
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— Secund, de ce suntem pe o stradă din București?
— Domnule, nu văd nicio stradă. Eu văd păianjeni uriași. 
— Dacă îmi permiteți să intervin, eu văd un magnet. Hmmm… 

cred că este un Imagic în fața navei, zice consilierul.
Pentru cei ce nu știu istoria spațială, Imagicul este o creatură 

care poate să ia forma fricii celei mai mari a persoanei care o 
privește. Imagicul, în cazul de față, a luat forma unor păianjeni, 
cea mai mare frică a secundului, a unui magnet, cea mai mare 
frică a consilierului (pentru că îl poate dezintegra) și a unei străzi 
din orașul București, în cazul căpitanului. 

Imaginea atrage nava pe strada respectivă.
Nava dispare: doar căpitanul a rămas pe strada din București. 

Căpitanul se gândește de ce Imagicul a luat forma Bucureștiului. 
Tremurând, își aduce aminte că frica sa cea mai mare este să nu 
poată rezolva o misiune. Probabil că Imagicul a aflat că el este 
din București, așa că a creat o misiune de rezolvat în acest oraș. 
De asemenea, căpitanul realizează că așa arăta orașul în trecut, 
mai precis în 2022. Imagicul a vrut ca Alexander George să nu 
recunoască orașul, de aceea a ales un an atât de îndepărtat. Dar 
căpitanul era foarte pasionat de istorie, așa că a analizat minu-
țios cum a influențat fiecare an orașul, deci a putut recunoaște 
repede Bucureștiul.

Capitolul 3: Un leu

Căpitanul se plimbă nedumerit pe străzile orașului. La un mo-
ment dat, căpitanul vede pe jos o hârtie ce pare să fie primul 
indiciu. Pe hârtie scria:

 „Drag călător din viitor, această fantezie creată de mine, 
Imagicul, are loc în anul 2022. Aventura ta începe la Ateneul 
Român. Ai dreptul să chemi patru ajutoare din echipajul tău. 
Doar rostește-le numele și îi voi aduce aici.

Cu drag,
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Urmăritorul vostru permanent
P.S.: Aveți doar 90 de minute să rezolvați enigma (dacă veți 

putea). Mult noroc!”
 Căpitanului i-a fost greu să aleagă doar patru persoane, nava 

având 700 de membri. 
— Îi aleg pe: Consilierul Wai, secundul meu, locotenentul 

și doctorița.
Ca prin minune, cei patru apar în fața căpitanului. După ce le 

explică tot ce știe, doctorița propune să înceapă enigma. 
— Ateneul Român e chiar în față! zice locotenentul.
— Ateneul Român este inspirat din arhitectura Greciei antice. 

În anul în care ne aflăm – 2022 – are peste 130 de ani. Arhitectul 
Albert Galleron a ales să facă clădirea circulară deasupra bazei 
deja construită care era, de fapt, menită pentru un circ, zice Wai.

— Mulțumim pentru informații, Wai! spune secundul.
O să vă explic de pe acum că Wai, fiind robot, dă automat 

tot soiul de explicații sau informații despre un subiect sau altul.
— Haideți să intrăm înăuntru, poate găsim ceva, zice căpitanul.
Înăuntru se aude o solistă cântând repetat următoarele versuri:

„Ascultă-mă repede,
Tu privitorule!
Codul de-l vei găsi,
De aici vei ieși.
Prima cifră este numărul de lei,
Pe care l-au dat Românii fiecare fără a zice «Hei»
Pentru cultura României.
Următoarea cifră este numărul 
De chipuri ce vezi
La intrare tu să mă crezi.
Tot la intrare,
Poate vezi din întâmplare
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Un număr de harpe mici.
Pentru a te ajuta,
Elimină cifra
Cea mai mare din codul acesta.
Vei afla numerele din adresa
Unei clădiri mari,
De pe strada Izvor
Fără să duci dor!”

— Cred că încep să înțeleg ce zice solista, spune locotenen-
tul. La intrarea în Ateneu putem vedea chipurile câtorva dintre 
domnitorii și regii României, în număr de 5. A doua cifră a codului 
este 5, zice locotenentul.

— Ai dreptate! Tot la intrare am văzut 9 harpe. Deci ultima 
cifră este 9, zice secundul.

— Campania „Un leu pentru Ateneu” este cunoscută. Prima 
cifră este 1, zice căpitanul. 

— Codul este 159. Dacă elimin cea mai mare cifră, rămâne 
15, spune și doctorița.

— Din întâmplare, pe strada Izvor se află Palatul Parlamen-
tului. Adresa Palatului este strada Izvor nr. 2-4, zice Wai.

— Dacă solista se referă la faptul că numerele din adresă 
sunt cuprinse între 1 și 5? se gândește căpitanul.

— Ce mai așteptăm! Să mergem acolo! zice doctorița.

Capitolul 3: Drepturi

Wai a început să ofere informații ca un profesor:
— Dictatorul Ceaușescu, pentru a construi Palatul Parlamen-

tului, a distrus un întreg cartier, numit Uranus. Când cartierul a 
fost distrus, 40.000 de persoane au fost mutate pentru a face 
loc Palatului. A durat 7 ani să îl construiască (1983-1990). Mai 
mult de 20.000 de oameni au lucrat la construcție, indiferent 
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de vreme. Cel puțin 23 de oameni au murit pentru acest proiect, 
dar se zice că mai mulți oameni au murit și că se află chiar în 
pereții construcției, bântuindu-i pe cei din clădire.

— Foarte interesant, mulțumim! zice doctorița.
Cei cinci se află în afara Palatului. Un bărbat, slab și înalt, se 

lovește de Wai.
— Îmi pare rău nespus de mult, nu înțeleg ce s-a întâmplat! 

Este neverosimil pentru mine (ca robot), să mă lovesc de alți 
oameni!

— Nu îți face griji, răspunde bărbatul cu o voce groasă. Dar, 
băiete, ține minte de la mine că drepturile omului sunt foarte 
importante! Sper că îți va plăcea să vizitezi Palatul Parlamentului. 

Bărbatul se face nevăzut printre alți oameni.
— Cred că bărbatul acela este aici să ne dea un indiciu și cred 

că știu și unde trebuie să mergem, zice căpitanul.
— Și eu știu! Trebuie să mergem în sala Drepturilor Omului 

din Palatul Parlamentului! zice doctorița.
— Sala Drepturilor Omului are o masă rotundă cu 60 de 

locuri, zice Wai.
După ceva timp de mers, ei ajung în sala respectivă.
— Domnule, am reușit să-l contactez pe șeful Securității. 

Sala aceasta este singura ce îmi permite să iau legătura cu nava. 
Am vorbit cu acesta, mi-a zis că restul echipajului este în sigu-
ranță pe navă. De asemenea, inginerul șef al navei lucrează la 
o modalitate de a ne teleporta pe navă, dar Imagicul îi permite 
momentan să ne teleporteze la Palatul CEC, zise locotenentul.

— Spune-i să ne teleporteze acolo, zice secundul.
Pentru cei curioși, teleportarea este un mod obișnuit de a te 

transporta în anul 2700. Acum, revenind, cei 5 s-au teleportat 
la Palatul CEC.
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Capitolul 4: Timpul trece

Aflându-se în fața Palatului CEC, Wai începe să turuie:
— Palatul CEC a fost început în anul 1897, în prezența Regelui 

Carol I și a Reginei Elisabeta. Cea mai veche bancă a României 
este instituția publică de economii Casa de Depuneri, Consem-
națiuni și Economii, iar aici este sediul principal. Palatul are o 
acustică deosebită, ca atunci când un client vorbește cu un 
angajat, conversația lor să rămână privată. Pe hol pot încăpea 
400 de clienți. 

Cei cinci intră, iar o doamnă vine spre ei și le zice:
— Vă pot ajuta?
— Nu știm, nu cred! zice căpitanul.
— În caz că ați greșit clădirea, vă recomand să mergeți în Parcul 

Cișmigiu, veți avea o plimbare plăcută. Atenție, timpul trece!
Cei cinci realizează că Imagicul îi trimite pe toți în parc. Ajunși 

în parc, căpitanul își dă seama de ceva: în parc, se află un ceas. 
De aceea, angajata de la CEC a spus „Timpul trece!”.

— Repede! La ceas! zice căpitanul.
Ajunși la ceas, în loc de acele ceasului, echipajul găsește un 

plic. În plic se află acele ceasului, dar și o scrisoare de la Imagic. 
Scrisoarea zicea:

„Dragi călători,
Ați ajuns la ultima probă! Dacă așezați acele ceasului la ora 

corectă, veți putea să ieșiți de aici! Aveți un indiciu: este ora 8 
și 22 de minute.”

— Stați! Am o idee! Dacă am privi altfel ora respectivă? Ora 
devine 20:22. Ora corespunde cu anul în care ne aflăm acum. 
Haideți să fixăm acele ceasului la ora anului nostru – 2700.

— Doresc să intervin, domnule. Nu există ora 27:00. 
— Dar există ora 03:00. După ora 12, mai rămân doar 3 ore 

până să se împlinească ora 27! zice locotenentul.
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Capitolul 5: Prietenie

Cei cinci călători au ajuns în siguranță pe navă. Imagicul a dis-
părut imediat după aventura lor. 

A trecut o zi de la aventura lor. Căpitanul stă în cabina lui 
rezolvând diferite sarcini de căpitan. Când, deodată, bărbatul 
lovit de Wai apare. 

— Bună seara, căpitane!
— Bună seara, domnule! Cu ce vă pot ajuta? Stați! Dumnea-

voastră sunteți…?
— Da, eu sunt. De fapt, nu. Eu sunt Imagicul în formă umană. 

Imagicii pot să ia orice formă, nu numai frici, doar că e mai amu-
zant să fii de temut. Inițial, misiunea nu putea fi rezolvată – era 
imposibilă. Când am văzut cât de bine lucrați în echipă, am dat 
un final posibil acestei misiuni, pentru că sunteți atât de buni 
unii cu alții, meritați un final fericit. Am decis că de acum nu o 
să mai iau forma fricii, ci a celei mai mari dorințe a persoanei 
ce privește.

Revenind în prezent, unde deocamdată nu avem nave spațiale 
sau Imagici de temut, vreau să vă transmit ceva: visați la viitor, 
prețuiți trecutul și bucurați-vă de prezent.





Bună, numele meu este Mara Miloș, am 11 ani, sunt 
elevă în clasa a V-a B la Liceul Teoretic Național. Îmi 
place să scriu, să ascult muzică și să desenez. Mie 
îmi plac aceste trei activități pe care, apropo, le fac 
aproape în fiecare zi, pentru că simt că mă eliberează. 
Mă fac să mă simt mult mai bine dacă sunt tristă, 
supărată sau pur și simplu am avut o zi proastă la 
școală. Îmi plac foarte mult pisicile, sunt animalele mele 
preferate; simt că le înțeleg mai mult decât pe oricare 
altă ființă patrupedă. Îmi place și să fac voluntariat 
la fundația de salvat pisicuțe „TNR” , vânzând 
figurine făcute de mine la școală și donând banii.

Mara  Mi loș
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MMRM MIMOȘ

Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită faptului 

că pot să scriu efectiv orice, dacă asta simt că mă eliberează. 
 P Apoi, am început să scriu, pentru că mă simțeam bine și pentru 

că puteam să-mi citesc compunerile în fața clasei (compunerile pe 
care mereu le făceam de o pagină sau două, de caiet studențesc). 
 P Atunci când scriu, mă inspiră faptele și întâmplările din viața 

mea (chiar dacă, pe lângă povești, nu pot spune că mai scriu doar ce mi 
se întâmplă, ci și ce îmi vine în minte). 

 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: jumătate 
de pachet de realitate + jumătate de pachet de imaginație, amestecate 
cu puțin praf de răbdare și puțină pudră de sens + praf de litere. 

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să-mi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Anotimpul Albinelor. 
 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, l-aș plimba prin 

următoarele locuri: Palatul CEC, Biserica Stavropoleos, Spitalul Colțea, 
Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului și Teatrul Național București. 

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, acesta ar fi o pisică 
(pentru că tot sunt multe pisici prin oraș), iar numele acestui companion 
ar fi București. 

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aceasta ar fi „Albă ca 
Zăpada”, pentru că, din păcate, iarna nu prea mai ninge atât de mult 
din cauza încălzirii globale și cred că orașul nostru are nevoie de puțină 
zăpadă iarna 😄, cum avea acum mai mulți ani. 

 P Eu, de ziua Bucureștiului, i-aș invita pe toți cei care au avut vreo idee 
de a scrie o carte despre București (bineînțeles, și pe organizatorii de 
la SuperPovești din București). Și, ca aceasta să fie și mai frumoasă, 
aș căuta decorațiuni tematice și oameni care ar sărbători ziua aceea.



43SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

Capitolul 1: Mia are o prietenă

Bună, sunt Mia, o fată de 11 ani. Mă opresc în mijlocul străzii, 
uitându-mă la un afiș. Părul negru îmi flutură în vântul răcoros 
de toamnă. Privirea mea, ațintită asupra cuvintelor de pe foaie, 
este nemișcată. Ochii mei pot avea uneori o privire tăioasă. 
Gândurile care îmi trec prin minte aproape că sunt transparente, 
mă simt de parcă toate ideile mele trec efectiv prin mine. Sunt 
acum vizibile. Ochelarii mei reflectă lumina soarelui de pe cer, 
înapoi de unde a venit. Pentru o secundă, soarele s-a ascuns 
după un nor. 

Pe afiș este un anunț despre o piesă la Teatrul Național 
din București. Organizatorii caută actori pentru piesă. Eu sunt 
talentată la teatru și, fiind și foarte curajoasă, îmi doresc să joc 
în această piesă.

Azi, la școală, mă întâlnesc cu Alice, o colegă. Deși nu m-aș 
fi gândit că putem fi prietene, ziua de azi mi-a cam arătat puțin 
din viitorul apropiat. 

Eu și Alice suntem acum prietene devotate, descoperind că 
semănăm foarte bine una cu cealaltă. Lui Alice îi place actoria, 
la fel și mie. Sper, totuși, să nu apară conflicte între noi, pentru 
că ne înțelegem așa de bine….

Azi am întrebat-o:
— Alice, tu vrei să joci în piesa de teatru de la Teatrul Național 

din București?

O prietenie adevărată

Mara Miloș
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— Nu știu, o să fie cam mulți oameni… rosti Alice cele câteva 
cuvinte pe un ton timid. 

— Nu știi ce pierzi! am strigat eu.
— O să fie mulți oameni! Nu am destul curaj! țipă Alice. Eu 

aș vrea, dar NU POT!
— Ba poți, nu mai fi așa negativă! 
Și iată am ajuns la un conflict. Este imposibil să ne mai înțe-

legem așa bine cum a făcut-o aproape totdeauna.
— Cum vrei tu, dar nu mă poți forța să merg! zise Alice, de 

parcă ar fi fost o pisică ce tocmai fusese călcată pe coadă. 
Nu mai am ce să zic. Treaba ei ce-o face, eu tot merg. Și 

viața continuă...
— Știi ceva, Alice?! Mie nu-mi mai pasă! Vezi-ți de treaba și 

de viața ta și gata! 
— BINE, așa am să și fac! s-a încruntat și mi-a întors spatele. 

Apoi s-a îndepărtat.
Dacă mă întrebați pe mine, poate că îmi pare rău că i-am 

vorbit așa. 

Capitolul 2: Zilele trec greu, fiind o fată singuratică

Zilele sunt din ce în ce mai lungi pentru mine, iar asta înseamnă 
mai mult timp petrecut singură, pentru că nu am niciun prieten. 

Alice m-a părăsit, așa că pot doar să stau cu pisica mea, Roni, 
care nu se ceartă cu mine.

Mai trece o zi, și altă zi, toate plictisitoare… Până când sunt 
chemată la audiții la piesa de teatru. Am puține emoții, dar sper 
să fie bine. Vom juca peste zece zile piesa în premieră. Bineînțeles 
că Alice nu va fi acolo, din cauza mea. 

Încep să mă simt prost… Aș vrea să fie și ea la audiții. Păcat, 
dar mi-am făcut-o singură, cu mâna mea… Și regret asta.

Nu pot trăi așa singură!
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Numai Roni mă poate înțelege, chiar dacă totuși este o pisică. 
Doar o familie singuratică, uneori cam nepăsătoare, și o pisică 
nu sunt de ajuns pentru mine. Vreau să mă joc cu cineva. Vreau 
un prieten! 

Am izbucnit în plâns. Roni s-a încolăcit în jurul meu, de parcă 
ar fi înțeles tot ce am spus. Lacrimile mele curg încet pe față. O 
lacrimă cade pe Roni, care începe să miaune. 

— Măcar tu cred că mă poți înțelege…
Nu mai fac nimic, merg doar la școală și la repetiții. Cât 

despre tematica piesei, ce să spun, este vorba de o comedie. 
Eu voi fi un personaj foarte important, chiar dacă nu mă simt 
așa și în realitate. Organizatorii au încredere în mine, așa că și 
eu am în ei. Mai sunt doar patru zile până când va veni timpul 
să dau tot ce pot.

Zilele trec, încet, și în sfârșit vine și ziua premierei. De cu 
seară mă pregătesc și repet. Chiar dacă nu am toată echipa 
acasă, pot măcar să văd ce replici am eu de spus. Sunt entuzi-
asmată. Și vreau să iasă bine. Dar mă tot macină gândul că am 
dezamăgit-o pe Alice. 

Capitolul 3: Piesa de teatru

Azi mă trezesc foarte devreme, mă pregătesc repede și plec la 
școală. Bineînțeles că va veni toată clasa să mă susțină, dar în 
nici un caz Alice.

La ora de matematică recapitulăm lucruri deja învățate, iar 
la ora de limba română facem câteva exerciții.

Școala este pe sfârșite, încep să am emoții și tot nu cred că 
pot să o fac. Plec cu mașina spre Teatrul Național din București. 
Este o piesă foarte importantă, de aceea au nevoie de așa un 
teatru vestit. Îl văd în zare. Îngheț pentru câteva secunde.

— Tată, oare chiar voi fi așa de bună și va ieși totul bine? 
întreb eu. 
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— Sigur, draga mea, ești talentată, nu ai de ce să te temi, 
îmi răspunse el.

În gând mă enervez: „CUM SĂ NU AM DE CE SĂ MĂ TEM, 
MĂCAR ȘTIE DESPRE CE VORBEȘTE?!”

Nu mai am în cine sau în ce să mă încred, se vede clar că nu 
suntem de acord. 

— Mai avem puțin, Mia, acum parcăm, spuse tata uitându-se 
în stânga și-n dreapta mașinii.

Ies din mașină. 
— Te aștept în sală, ne vedem acolo!
— Bine, mult noroc!
Plec ușor spre intrare. Mă încurajez singură în minte. Deschid 

ușa și intru. Văd un hol foarte mare, unde sunt mulți oameni 
care așteaptă. Printre ei sunt și câțiva actori care fac parte din 
distribuție; îi recunosc instant.

— Bună ziua, pe unde intru ca să ajung pe scenă? Fac parte 
din distribuția piesei de azi. 

— Bună, drăguțo, pe aici, pe la ușa din spate, îmi răspunde 
o persoană din stânga mea, impresionată să afle că joc azi aici. 

— Mulțumesc mult! răspund eu. 
Mă tot gândesc la Alice. Nu pot fără ea. Înghit în sec și intru 

pe ușa din spate. Îl zăresc pe regizorul piesei care vorbește la 
telefon, legat de piesă. T-TOT… ESTE DESPRE ACEASTĂ PIESĂ 
STUPIDĂ. Nu mai pot. Și cum rămâne cu Alice, rămânem certate 
pentru tot restul vieții sau cum?! Nu mai pot sta în greșeală, în 
curând voi ceda.

Mă strecor în spatele scenei, apoi scot capul prin cortina 
roșie și îl văd pe tatăl meu alături de toată clasa; fără Alice. Din 
cealaltă parte a scenei îl aud pe povestitorul piesei pregătindu-se 
să ridice cortina. Fug repede. Spectacolul începe.

— Bine ați venit, doamnelor și domnilor, la piesa de teatru 
din seara aceasta de la Teatrul Național din București! Nu vreau 
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să vă mai țin în loc, așa că haideți să îi invităm în scenă pe actorii 
noștri!

Prima replică este a mea. Îmi iau inima-n dinți și încerc să 
rostesc primul cuvânt (este). O furtună de gânduri și emoții 
îmi vandalizează mintea. ALICE, NU POT FĂRĂ SĂ NU MĂ 
GÂNDESC CE AM FĂCUT! E VINA MEA! Furtuna se transformă 
într-o minge uriașă.

— E-este… o-o…
Mingea explodează în final și provoacă un dezastru imaginar. 

Îmi dau seama că nu pot să o fac. Mă retrag ușor din scenă și plec.
— ESTE UN DEZASTRU, nu ai voie să faci așa ceva în timpul 

unei piese transmise în direct la televizor! Paznici, puneți mâna 
pe fata aceea! spuse organizatorul din culise. Poate că nu am 
voie, dar o fac!

Doi paznici se apropie încet din spate. Eu alerg repede.
Ies pe ușa din spate în viteză. Mă ascund după un perete. 

Nu mai erau după mine. Sunt într-o parcare necunoscută. Mă 
întorc la intrarea din față unde studiez cu atenție clădirea. Teatrul 
Național „Ion Luca Caragiale” din București. 

Din câte îmi amintesc că ne-a învățat profesorul de istorie, 
clădirea a fost construită în 1852, apoi refăcută în 1973, iar ultima 
oară în 2012. Instituția a avut 61 de directori. Mă întorc spre 
stradă și văd o statuie. Sunt mai mulți oameni. Cred că se chea-
mă „Căruța cu Paiațe”. Am mai auzit de ea. Figurile persoanelor 
care compun statuia amintesc de chipurile unor actori foarte 
importanți. Iar lângă ele se află și statuia lui Ion Luca Caragiale 
privind grupul.

Mai în stânga, traversez și văd statuia lui Ion Constantin 
Brătianu. Deși ea a fost prima dată construită în 1903, a fost 
demolată și refăcută în 1948, apoi din nou restaurată, în 2016. 
Are 15 metri înălțime.
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Mai merg puțin și văd Spitalul Colțea. Mă uit îndeaproape 
la fiecare detaliu. Nu arată ca un spital obișnuit. Este o clădire 
minunată! Primul spital din București, construit în data de 14 
decembrie 1704. Dar nu arăta la fel ca acum, pentru că a mai 
fost renovat până la forma finală de azi. Traversez pe Bulevardul 
Regina Elisabeta și văd Universitatea din București. Fondată 
în 1864, având 34 000 de studenți. Este a doua universitate 
modernă din România, după cea din Iași. Pe Calea Victoriei văd 
Biserica Stavropoleos, o biserică ortodoxă, construită în stil 
brâncovenesc. Alerg... Aceasta a fost construită în anul 1724. 
În față, la câțiva pași văd Palatul CEC. Alerg... E o clădire foarte 
frumos decorată, construirea ei a durat trei ani: a fost termi-
nată în anul 1900. Acesta are elemente specifice arhitecturii 
franceze... Alerg....

Capitolul 4: Oare o mai găsesc pe Alice?!

În sfârșit îi văd casa. Alerg… și ajung până în fața porții. Mă uit 
pe geam. E Alice. Citește o carte. Brusc își dă seama că ceva de 
lângă geamul ei îi acoperă lumina. Sunt eu. 

— Bună, vreau să discutăm! țip eu. 
Alice trage perdeaua. 
— Te rog! Îmi pare rău! Am venit ca să îmi cer scuze!
— Offf… bine, te ascult?!
— Îmi pare rău și vreau să repar lucrurile! 
Alice oftează.
— Adevărul este că nu mi-a plăcut deloc cum te-ai comportat 

și cum mi-ai vorbit. Era doar ceva la care avem dreptul să nu 
vin, a zis Alice.
— Îmi pare rău, doar că atunci când am găsit în sfârșit pe 
cineva care să îmi fie prieten, am fost foarte nerăbdătoare 
să fac totul cu el. Cu tine!
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— Bine, te iert, înțeleg. Dar nu aveai acum piesa aceea de 
teatru?

— Ba da, am spus eu. Am ratat-o ca să vin aici și să vorbesc 
cu tine.

— De ce?! Chiar era așa important să vii acum la mine? a 
întrebat Alice.

— Da, pentru că nu puteam să suport că te-am supărat.
— Bine, însă acum hai înapoi la teatru! urlă Alice. Și-a luat 

bicicleta și am plecat împreună spre teatru... Intrăm prin spatele 
sălii, direct pe scenă. 

— Tot nu pot să cred că ai renunțat pentru mine, șopti Alice.

— Asta fac prietenii!
 Sfârșit 





Mă numesc Maria-Anastasia Nica și sunt elevă în 
clasa a V-a la Liceul Teoretic Național. Am participat 
la concursul „SuperPovești din București” cu 
gândul ca voi afla multe lucruri noi, dar, de fapt, 
am învățat mult mai mult. Am învățat cum este să 
participi într-o competiție și, mai ales, sentimentul 
de a câștiga ceva pentru care ai muncit mult. 

Îmi place să scriu povești, să joc 
tenis, să pictez și să dansez. 

Am ajuns să particip la acest concurs datorită doamnei 
învățătoare Andreea Ion, căreia îi sunt recunoscătoare 
pentru încrederea pe care a avut-o în mine și pentru 
cât de multe lucruri m-a învățat în clasele I-IV.

 Mar ia-Anastasia  Nica
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită doamnei 

învățătoare, care m-a ajutat să intru în fantezia cărților și să 
înțeleg cât de mult te pot schimba acestea. Din anul în care dânsa 

a devenit profesoara mea, am început să găsesc bucuria în cărți.
 PApoi, când am început să scriu compuneri, cei din jur mă încurajau 

și-mi spuneau că am talent, așa că am continuat și am decis să mă 
înscriu la acest concurs.

 P Atunci când scriu, mă inspiră familia și evenimentele speciale la care 
particip. De asemenea, inspirația o găsesc și în lucruri simple, în viața 
de zi cu zi.

 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: dragostea 
față de o persoană, pe care o poți exprima în cuvinte, pe o simplă foaie de 
hârtie, intriga și suspansul, care nu ar trebui să lipsească din nicio carte.

 P Eu consider că un personaj de toată isprava are o figură pozitivă, curaj 
și spune tot ce simte, fără să fie ofensat de părerile oamenilor.

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să-mi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Secretele gunoaielor. Deși Bucureștiul are 
multe aspecte pozitive, există și câteva negative. Cred că ar trebui să 
avem mai multă grijă de orașul în care trăim.

 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, l-aș plimba pe Calea 
Victoriei (unde se petrece și acțiunea principală din povestea scrisă de 
mine, dar nu dau spoiler ☺), pe lângă Ateneul Român și în Piața Unirii.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, în imaginația mea 
acesta ar fi o veveriță. Aceasta ar avea o coadă roșcată și stufoasă și ar 
reprezenta Bucureștiul prin gloria ei.

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aceasta ar fi o turtă 
dulce, deoarece îmi place să-l admir în lunile de toamnă. Turta dulce ar 
conține scorțișoară, dovleac și zahăr.

 P La ziua de naștere a Bucureștiului l-aș invita pe Sherlock Holmes să 
descifreze următorul mister: de ce Bucureștiul nu este cel mai frumos oraș? 



53SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

Capitolul 1

 A fost odată ca niciodată o fată pe nume Victoria: zburdalnică 
și foarte curioasă. Victoria avea mereu două codițe împletite 
și legate cu o fundă roșie, care fluturau prin vântul răcoros de 
primăvară. Ochii triști se luminau de o bucurie neașteptată ori 
de câte ori lumina soarelui se reflecta în ochii ei de un verde 
cristalin, iar când era bucuroasă, niște bujori ca cireșele coapte 
apăreau de îndată pe chipul ei.

Străbunica ei îi dăruise un ceas, foarte prețios la vremea lui. 
Victoria îl lua cu ea peste tot: și la școală, și în parc, și la joacă 
unde, în loc să se joace cu prietenii ei, își ținea privirea ațintită 
asupra lui.

Într-o zi, aceasta realiză că ora ceasului este greșită și încercă 
să o regleze. Când Victoria încercă să dea ceasul înapoi, dintr-o 
„greșeală”, îl dădu cu 107 de ani înapoi. Așadar, eroina noastră se 
întoarse în anul 1915, iar lucrurile păreau cu totul necunoscute.

Capitolul 2

„Victoria” era acum pe „Calea Victoriei”, ceea ce făcea situația și 
mai înfricoșătoare. Gândurile ei erau transparente, fără nicio idee 
despre cum ar fi putut ajunge aici. Era șocată de ce puteri avea 
acel ceas. Totul era schimbat: clădirile, vestimentația oamenilor, 
până și comportamentul acestora. În puțin timp, Victoria își 
aminti că acum, în acel timp, în 1915, Bucureștiul se mai numea 
și Micul Paris. Asta o îndemnă să afle mai multe lucruri.

Ceasul călăt oriilor în timp

 Maria-Anastasia Nica



54

 MMRIMMMMMSTMSIM MICM

SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

 Primul obiectiv la care se duse glonț a fost Palatul CEC, 
Palatul Casei de Depuneri, Economii și Consemnațiuni. Victoria 
era uimită de arhitectura acestuia, proiectată de Paul Gottereau, 
cu elemente din arhitectura franceză din secolul al XIX-lea. Știa 
de la ora de istorie că Regina Elisabeta și Regele Carol I au pus 
piatra de temelie a acestui Palat. Într-un final, Victoria s-a plic-
tisit de vizitat și s-a hotărât să se răsplătească cu o înghețată, 
dar ce să vezi... își dădu seama că nu are niciun ban. Atunci îi 
veni o idee genială, își scoase ceasul prețios din buzunar și îl 
verifică cu atenție pe toate părțile. În acel moment, descifră un 
cod scris cu cifre romane. Introduse codul în cifru, iar o ușiță 
se deschise. Era, de fapt, un mic seif. Acolo se aflau fix banii 
de care avea nevoie. Cum se face că străbunica Victoriei știa 
totul despre teleportare. Străbunica îi pregătise fetiței o mică 
aventură, dar Victoria habar nu avea ce să facă sau când se va 
întoarce. Fetița își luă două cupe cu înghețată de vanilie. „Ce 
răsfăț!”, își zise ea în minte...

Capitolul 3

Victoria își continuă plimbarea pe Calea Victoriei. Dintr-odată 
se lovi fără intenție de o doamnă tânără cu o pălărie grena și 
cu o rochie lungă pestriță. Victoria recunoscu de îndată pălăria. 

— Străbunico, ce cauți aici ? Ce bine îmi pare să te regăsesc 
în 1915, zise Victoria și sări direct în brațele ei. 

— Bună ziua, dragă fetiță, ce faci? Te-ai pierdut?
— Străbunico, nu mă recunoști? Sunt strănepoata ta, zise 

Victoria cu ochii înlăcrimați, crezând că pierde tot ce avea mai 
drag pe lumea asta. Străbunica ei era o persoană cu suflet ales, 
cu inimă de aur.

— Ooo, fetiță dragă, aș vrea eu să am copii, nepoți, străne-
poți…, murmură femeia cu răgușeală în glas. 
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Victoria i-a propus femeii să meargă cu ea la un ceai la Ca-
feneaua Veche, deschisă în 1781 și atestată documentar ca cea 
mai veche cafenea din București. Aceasta era poziționată în fața 
Pieței Sfântul Anton. 

Mica fetiță îi povesti străbunicii întinerite tot ce s-a întâmplat, 
cum s-a teleportat ea și viața ei minunată pe care o avea în 2022.

— Nu pot să cred! Chiar ești strănepoata mea?! zise aceasta 
uluită de tot ce auzise. În ochii ei strălucea bucuria unei împli-
niri. Chiar sunt atât de norocoasă să am o fiică, ba chiar și o 
nepoată. Pesemne am și un soț ca lumea, un gentleman… Mi-ar 
plăcea să petrec timp cu tine, să-ți explic cum este Bucureștiul 
în perioada aceasta.

— Sigur că da, aș fi onorată. Și cele două domnișoare plecară 
la plimbare în Piața Unirii. Vântul adia prin părul lor și îl răvășeau, 
iar lor le plăcea asta la nebunie! Porumbeii și porumbițele se 
plimbau printre picioarele lor. Victoria se distra de minune cu 
străbunica ei tânără. S-au urcat pe biciclete și-au luat un covrig 
și au pornit către casă. 

Capitolul 4:

Străbunica Mimi trăia într-un apartament de două camere. În 
toată casa mirosea a pere coapte și dulci, cu o aromă intensă și 
gustoasă. Camerele erau spațioase, iar pereții erau portocalii. 
Clădirea avea o arhitectură deosebită, asemănătoare cu cea a 
Parisului. Cele două fete au avut „Seara Fetelor”: s-au uitat pe 
albume vechi și au mâncat bezele. Victoria simțea că străbunica 
Mimi era cea mai bună prietenă a ei.

Era dimineața celei de-a doua zile, o zi senină, cu un soare 
arzător, iar ciripitul păsărelelor se armoniza cu vocea Victoriei. 
O linie de foc străpungea cerul, iar razele soarelui mângâiau pă-
mântul. Străbunica Mimi și Victoria erau într-o stare bună, pline 
de energie și nerăbdătoare să continue să exploreze Bucureștiul.
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Mimi și Victoria s-au dus în plimbare până la Palatul Elena 
Kretzulescu. Ele au observat structura aparte, dar și ferestrele 
oarbe. Balcoanele erau micuțe, dar grădina mare de două hectare. 
Tavanul Palatului era înalt, cu un candelabru voluminos. Acest 
Palat era ca din poveștile cu prinți călare pe cai albi, evenimente 
fantastice și imaginare. Grădina mare este acum Parcul Cișmigiu. 
Străbunica îi povesti Victoriei că Palatul a fost făcut după indi-
cațiile Elenei Kretzulescu de către arhitectul Petre Antonescu.

Următoarea destinație a străbunicii și a Victoriei este Spitalul 
Colțea. Ele se urcară într-o trăsură trasă de niște cai albi ca pudra 
de zahăr proaspăt măcinat. Din trăsură, Bucureștiul se vedea ca 
într-o perdea de ceață. Primul lucru pe care l-a observat când 
ajunseră acolo Victoria a fost statuia lui Mihai Cantacuzino. 

— Acest spital, draga mea, este unul foarte important. Spitalul 
Colțea a fost construit în 1704 pentru persoanele sărace, care 
nu își puteau permite să se ducă la alte spitale. Aici au profesat 
multe mari nume românești, precum și Nicolae Crețulescu, o 
informă Mimi pe Victoria. 

— Ce istorie bogată! 
Cele două exploratoare erau rupte de oboseală și hotărâră 

să meargă acasă.

Capitolul 5:

Când au ajuns acasă, străbunica Mimi se trânti direct în pat și 
adormi de îndată. Spre deosebire de ea, Victoria a rămas trează. 
Atunci, aceasta observă ceva straniu. Era o ușă care o nedumerea 
prin forma ei ciudată, aducându-i aminte de isprăvile lui Alice 
în Țara Minunilor. Rațiunea ei cedă în fața curiozității care o 
stăpânea. Era hotărâtă să deschidă ușa și să afle misterul din 
spatele acesteia. Victoria își făcu curaj și apăsă pe clanță. O 
lumină albă și puternică! O orbi inițial, apoi începu să se stingă. 
Era o cameră mare și goală. Într-un colț era o mașinărie mare 
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din podea până în tavan. Era ca o cupolă mare cu multe fire și cu 
un seif lângă. Victoria era speriată. Simți un miros puternic de 
fum care îi deranja nările. Atunci, studie mai de aproape seiful 
și zări litere din cifre romane. Dacă mai știți voi bine, Victoria 
își lua ceasul peste tot cu ea. 

— Ce bine că îl am și acum!, își zise Victoria în minte.
Apăsă pe tastele seifului, cu degetele transpirate de frică, 

codul cu cifre romane pe care Victoria îl găsise pe ceas atunci 
când voia să-și ia înghețată. 

— Acum totul are sens, murmură ea.
Codul era MCMXV, 1915. O lumină ultravioletă se aprinse și o 

trase pe Victoria în cupolă. Fel de fel de raze de foc se mișcau pe 
lângă corpul firav al Victoriei. Un zgomot puternic se auzea, iar 
lumina albă, orbitoare apăru din nou. În două secunde Victoria se 
trezi în patul ei, în 2022. Fetița țâșni din pat și se uită pe fereastră. 
Oamenii nu mai erau îmbrăcați frumos, elegant, cu ceașca de 
cafea în mână. Toți aveau telefoane mobile. Victoria deschise 
ușa de la cameră și le zări pe bunica și pe mama ei. Plonjă în 
brațele lor și le îmbrățișă cât de tare putu. Era fericită ca ajunse 
înapoi acasă, dar era recunoscătoare pentru cele câteva clipe 
petrecute în 1915, anul în care și-a cunoscut străbunica tânără.





Încă de când eram mică, cărțile au ocupat un 
loc special în viața mea. Îmi place să le citesc, 
să fiu înconjurată de ele, să le aranjez frumos 
pe categorii, iar la Biblioteca Municipală mă 
simt ca acasă. La un moment dat am ajuns să 
scriu propriile mele povești. Multe au rămas 
neterminate, dar această poveste este o 
excepție de care sunt mândră! Am participat 
la concursul „SuperPovești din București” 
ca să îmi pot direcționa scrisul către un scop 
anume, lucru care m-a motivat să nu renunț 
când mă loveam de blocaje. Faptul că mă 
număr printre câștigători a fost o surpriză 
neașteptată și mi-a adus multă bucurie. 

Sunt mândră că povestea mea va 
ajunge în lume, spre alți cititori!

Maria  C iof lec
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită părinților 

mei, care mi-au transmis pasiunea pentru citit încă de când eram 
mică. Mi-au făcut permis de bibliotecă la patru ani și am vizitat 

alături de ei nenumărate librării, anticariate și târguri de carte 
din București.
 P Am început să scriu pentru că doream să povestesc continuări 

ale cărților care mi-au plăcut. Mai târziu, am început să scriu și povești 
originale.

 P Atunci când scriu, mă inspiră atât povești mai vechi pe care le-am auzit 
sau cea mai recentă carte pe care am citit-o, cât și lucruri din viața reală 
– de exemplu, întâmplări pe care le-am trăit sau ce văd în momentul 
respectiv pe fereastră.

 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: personaje 
nostime, acțiune palpitantă și o încheiere memorabilă.

 P Un personaj de toată isprava are următorul profil: este, în primul rând, 
amuzant, dar și credibil, ușor de îndrăgit și iese în evidență.

Fantezii personale despre București 
 P Dacă ar fi să vină la București autoarea mea preferată (Nancy Springer), 

aș duce-o prin următoarele locuri: la o plimbare prin Parcul Natural 
Văcărești, într-o vizită la Muzeul Național de Artă al României și prin 
Grădina Botanică.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, cred că ar fi un arici 
numit Erica. Mi se pare că Bucureștiul este simpatic, dar și țepos, iar 
uneori are toane, la fel ca un arici.

 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aceasta ar conține: 
multă ciocolată dintr-o fabrică specială, coajă de lămâie crescută într-o 
bibliotecă, câteva clementine decojite, o portocală primită de la o fată 
întâlnită în tramvai și, cel mai important ingredient, 20 de grame de 
fericire. S-ar numi „Fantezie cu Citrice”.

 P Personajele pe care le-aș invita la ziua de naștere a Bucureștiului sunt: 
Piratul Ket, pentru că ar aduce un cadou neobișnuit, pe Calvin și Hobbes, 
deși am rămâne fără tort foarte repede, pe Olguța și pe Enola Holmes. 
Cred că cea mai frumoasă petrecere aniversară a Bucureștiului ar fi dacă 
fiecare cartier ar avea petrecerea proprie, unde s-ar întâlni toți vecinii, 
ar găti împreună și s-ar cunoaște mai bine între ei.



61SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

Partea întâi: Caietul galben
1986

26.08
Niciodată n-am știut cum să încep un jurnal. Am mai încercat 
odată, atunci când aveam opt ani, și am avut aceeași problemă. 
Așa că o să încep spunând așa: mă cheamă Ileana și am unsprezece 
ani. În noiembrie voi împlini doisprezece. Locuiesc în București, 
în Cartierul Văcărești, pe strada Glădiței. Astăzi, cât căutam un 
pachet mai vechi de creioane într-o cutie, am găsit acest caiet, 
pe care l-am primit cadou de ziua numelui meu. Dar am uitat 
de el și, pentru că l-am găsit azi, o să încep un jurnal în care să 
îmi notez ideile, ca să nu le uit. Cât scriam ultima propoziție, 
a venit Urs în cameră – Urs e motanul meu, care e maroniu și 
mițos și arată fix ca un urs. Îl văd cum se urcă pe pervaz, mă duc 
să îl iau, să nu cadă pe fereastră. 

01.09
Astăzi am fost cu părinții la plimbare prin oraș și am trecut pe la 
Casa Poporului. E atât de mare! La întoarcere, ne-am oprit pe la 
Alimentara și, după o așteptare lungă, am reușit să luăm niște 
făină. Când am ajuns acasă, mama a făcut plăcintă cu mere din 
livadă, favorita mea. Scriu asta din grădină, cu Urs încolăcit la 
picioarele mele. Mi-aș dori să se culce altundeva, mi-e prea cald. 
Sper să iasă domnul Aricescu azi. Așa l-am poreclit pe ariciul 
care mai trece uneori prin grădina noastră. Odată m-a lăsat să 
îl mângâi pe nas. Mă duc în casă, mă strigă tata la cină.

Turnalul d in văcărești
Maria Cioflec



62

MMRIM CIOFMEC

SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

04.09
Ieri a fost ziua de naștere a tatălui meu și am fost cu părinții la 
râu, în zona unde e cel mai lat. Ne-am bălăcit cu toții și a fost 
extrem de distractiv, mai ales când mama a început o bătaie cu 
apă și ne-am stropit cu toții. Când ne-am întors acasă i-am cântat 
lui tata „mulți ani trăiască” și am mâncat din prăjitura făcută de 
mama cu o zi înainte. Sper să ne distrăm tot așa și de ziua mea!

Astăzi nu s-au întâmplat multe, în afară de faptul că Urs s-a 
luptat cu o altă pisică de prin vecini. Dar e bine, de-abia s-au 
zgâriat puțin. Mă strigă mama, trebuie să mă duc să strâng ouăle!

07.09
N-am mai văzut-o pe mama plângând niciodată, în afară de azi. 
De obicei e rezistentă, nimic nu o poate dărâma. Dar și eu am 
plâns azi. Și încă mult. Cred că e cea mai groaznică zi din viața 
mea, mai rea decât ziua în care Urs s-a pierdut, fiind găsit mai 
târziu de vecini. Of, Urs! 

Dar o iau înainte cu povestitul. Trebuie să mă calmez. 
Iată ce s-a întâmplat: a venit un om la noi acasă, chiar când 

se întorcea tata de la serviciu. Ne-a spus că îl cheamă domnul 
Popescu și că a venit cu o veste rea. Mama și cu tata au schim-
bat priviri îngrijorate și i-au spus domnului Popescu să ia loc, 
dar acesta a zis că nu are timp și ne-a dat vestea: trebuie să ne 
mutăm. Părinții mei au crezut că este o glumă, dar nu, nu era. 
Domnul Popescu ne-a explicat că tot cartierul va fi demolat, 
iar în locul lui Tovarășul Nicolae Ceaușescu are planuri să fie 
construit un lac uriaș, pe care să te poți plimba cu barca. Apoi 
și-a pus la loc pălăria și a plecat, probabil ca să le dea vestea și 
vecinilor. Ne-a mai spus și că avem timp până pe 12 septembrie 
să eliberăm casa, adică doar cinci zile! Tot nu pot înțelege: cum 
să plecăm? Cum să ne mutăm din casa noastră frumoasă, de 
aici de pe strada Glădiței, unde eu am trăit toată viața? Domnul 
Popescu a spus că avem deja un apartament asigurat unde să 
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ne mutăm. Un apartament cu o bucătărie, o baie, o sufragerie și 
un dormitor. Doar un dormitor! Aici avem trei. Dar cel mai și cel 
mai rău nu e apartamentul, chiar dacă știu deja că o să îl urăsc, 
ci faptul că în blocul în care o să ne mutăm nu au voie animalele 
de companie. Asta înseamnă că nu putem să îl luăm pe Urs cu 
noi! Dragul de Urs... tata a vorbit deja cu bunicii și cu prietenii 
de familie și nimeni nu îl vrea, pentru că „nu au spațiu”. Dar eu 
știu ce înseamnă asta: nu vor încă o gură în plus de hrănit. Bie-
tul Urs, va trebui să îl abandonăm și mi se rupe inima când mă 
gândesc la asta. Și găinile! Va trebui să le abandonăm și pe ele, 
oare? Sau... Mă rog. Trebuie să mă apuc de împachetat, mama 
și tata deja strâng lucrurile lor. 

Nu pot să cred că ne mutam – și nu doar noi, ci tot cartierul! 
Nu poate fi construit un lac altundeva, nu peste casa noastră?

11.09
Astăzi am terminat de adus totul în noul apartament și e fix cum 
credeam că o să fie: mic și îngrămădit, într-un fel care te lasă 
fără suflu. Deja mi-e dor de casa veche – și de Urs! Dar partea 
cea mai rea este că fereastra din sufragerie, unde o să dorm eu, 
dă înspre fostul meu cartier. Așa că văd cum toți oamenii pleacă 
din casele lor. N-am mai plâns niciodată atât de mult ca azi. Nu 
știu cum o să arate viața mea de acum încolo. Cel mai mult îmi 
doresc să mă trezesc, să îmi dau seama că totul a fost un coș-
mar, să mă ia cineva în brațe și să îmi spună: „Totul e în regulă...”

Partea a doua: Caietul negru
1986

14.09
Mama mi-a luat un caiet nou, mai mare, fiindcă cel galben era 
foarte mic și nu mai aveam loc de scris în el. A zis că e mândră 
de mine că scriu atât de mult. Dar îmi doresc să nu mi-l fi luat, 
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pentru că acum simt nevoia să relatez ce se întâmplă și nu e o 
experiență fericită deloc. 

Scriu asta stând în sufragerie lângă fereastra cu pervaz mare, 
pe care am pus o perniță. Mai nou, mama face des clătite, care 
sunt micul meu dejun favorit. Bănuiesc că e felul ei de a spune 
că și ei îi pare rău că ne-am mutat și de-a încerca să compenseze, 
măcar un pic. 

Dar, revenind: azi au început demolările. Casa noastră încă 
nu a fost distrusă, dar nici mult nu mai durează, probabil. Nu ar 
mai trebui să stau la fereastră, mă întristează ce se întâmplă, dar 
totuși nu îmi pot dezlipi privirea. Pur și simplu nu pot. Sper că 
nu o să mai am parte de nicio schimbare în curând. Deocamdată 
vreau doar să stau aici și să aștept, să aștept, să aștept, până 
când se va termina. Nu văd ce altceva aș putea face.

15.09
Astăzi s-a întâmplat ceva interesant: au venit la noi în vizită 
vecinii și sunt aceiași vecini pe care îi aveam și înainte! Au o fată 
de vârsta mea – am mai văzut-o, dar nu ne-am vorbit niciodată, 
ea e mai timidă de felul ei. O cheamă Violeta, nume care, în opi-
nia mea, e cel mai frumos din lume. Are părul negru și lung și a 
împlinit doisprezece ani acum două săptămâni. A adus cu ea o 
păpușă din porțelan și ne-am jucat împreună. Au zis că vor mai 
veni, chiar m-au invitat pe la ei. După ce au plecat, m-am cățărat 
înapoi pe pervaz și am supravegheat demolările, cu jurnalul în 
brațe. Merge mult mai încet decât credeam, abia au dărâmat 
opt case. Nu sunt foarte încântată de cina pe care am avut-o: 
varză la cuptor – iarăși. Urăsc varza, dar părinții mei o adoră. 
Nu ar trebui să mă plâng, dar totuși prefer mămăliga!

21.09
Săptămâna asta nu am scris deloc! Nu am apucat, sunt foarte 
ocupată cu școala și cu aranjatul lucrurilor prin casă (încă nu 
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am despachetat tot, mai avem trei cutii), dar mi-am găsit acum 
niște timp. În afară de faptul că m-a rugat mama să îi fac un ceai 
(nu se simte prea bine, zice că a răcit), am toată după-amiaza 
pentru mine, pentru că tata s-a dus să mai rezolve niște treburi 
prin oraș și a zis că se întoarce la cină. 

Ieri seara, după ce m-a culcat mama, am avut insomnie. 
Părinții mei credeau că am adormit și au început să discute 
în bucătărie. I-am auzit spunând că s-ar putea să facă niște 
renovări, să îndrepte parchetul, să pună plase la geamuri, bla 
bla bla. Apoi au zis că, pentru a putea face renovările, trebuie să 
mă trimită să stau cu bunicii o vreme. O să sune de parcă nu îmi 
iubesc bunicii, dar nu vreau să mă duc. Vreau să stau undeva, 
să nu mă mai mut, să stau cu părinții mei. Uf, cred că fierbe apa 
pentru ceai, mă duc să o torn în cană!

11.10
Vai, cât de multe s-au întâmplat, iar eu nu am mai scris nimic-ni-
mic! Am fost foarte ocupată. Ar trebui să le iau în ordine. 

În primul rând, fosta noastră casă a fost demolată. În al 
doilea rând, acum stau la bunica și bunicul, iar renovările se vor 
termina peste vreo două-trei săptămâni. Măcar aici am propria 
mea cameră, pentru că apartamentul bunicilor e mai mare. Iar 
bunica face cele mai bune clătite din lume. 

Cred că nu o să apuc să mai scriu în jurnal ceva vreme, pentru 
că viața mea... merge mai bine. M-am împrietenit cu Violeta, 
care e în aceeași clasă cu mine și mi-am mai făcut câțiva prieteni 
prin bloc. În plus, școala a început în forță și am o tonă de teme. 

Când am început jurnalul, nu aveam mai deloc prieteni și 
îmi era frică de mutare. Între timp, chiar dacă au trecut doar 
câteva săptămâni, mi-am dat seama că: mutatul nu e chiar 
atât de groaznic pe cât mi-am imaginat la început, îmi pot face 
prieteni destul de ușor și... că acum nu mai am nevoie de jurnal. 
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Cine știe, poate că totuși o să mai scriu. Dar acum vreau să mă 
concentrez pe viața mea din afara acestui caiet.

Partea a treia: Caietul roșu
2022

21.05
Scriu asta stând pe o bancă și nu pot să cred unde am ajuns, 
cât de departe – și nu mă refer la cât am mers azi, deși ne tot 
plimbăm de ceva vreme, eu și cu Ana, fiica mea. Mă refer la cum 
s-a schimbat viața mea, de la fata de unsprezece ani care nu 
voia să se mute, la femeia și mama care sunt acum. Și cine ar fi 
crezut că voi scrie din nou în jurnal tocmai aici, la nici o sută de 
metri de locul unde l-am început pe primul, în copilărie! Multe 
s-au schimbat de atunci – din fericire, majoritatea în bine. 

Lacul Văcărești nu a devenit realitate niciodată, ci a fost 
declarat un proiect... nereușit. De atunci, fostul șantier s-a de-
naturat, iar acum este o arie naturală protejată: Parcul Natural 
Văcărești. De mult voiam să ajung aici și sunt fericită că am 
reușit în sfârșit. Dar și puțin nostalgică... Câteva dintre numele 
străzilor vechi sunt încă folosite ca și denumiri de poteci. Acum 
stau pe o potecă numită Glădiței. Mi se pare destul de potrivit.

Nu mă așteptam ca fostul meu cartier să devină un parc na-
tural, însă mă bucur că și alte generații vor îndrăgi locul acesta 
așa cum l-am iubit și eu.



Bună! Sunt Matei. Am 12 ani și sunt elev în clasa a VI-a, la 
Colegiul Național ,,Cantemir-Vodă” din București. În timpul 
liber ador să scriu și să joc jocuri video. O altă pasiune a 
mea este cititul. Cărțile mele preferate sunt cele din seria 
„Percy Jackson și Olimpienii” de Rick Riordan. Cel mai mult 
îmi plac cărțile de aventură și cele din genul fantasy.

Sportul meu preferat este tenisul. De obicei joc tenis 
în weekend, deoarece atunci am mai mult timp liber. 

Cât despre jocurile video, vă pot spune că îmi place 
enorm Minecraft. Joc Minecraft de mulți ani și nu știu 
dacă aș putea găsi un joc care să îmi placă mai mult.

Eu sunt Matei și sper să vă placă povestea mea.

Matei-Andrei  Petrescu
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită autorilor 

mei preferați care au scris nenumărate povești minunate.
 P Apoi, am început să scriu pentru că am simțit nevoia să îmi 

creez propriul meu univers, cu propriile mele personaje, în care 
să conteze regulile mele.
 P Atunci când scriu, mă inspiră tot ce este în jurul meu. În fiecare 

poveste a mea pornesc de la aspecte reale, la care adaug un strop de 
imaginație.

 P Pentru mine, povestea ideală conține următoarele ingrediente: creativitate, 
originalitate și suspans.

 P Iar un personaj de toată isprava are următorul profil: este original, 
fantastic și reprezintă o parte din autor.

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să îmi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cărțile seriei „Harry Potter”.
 P Dacă ar fi să vină la București autorul meu preferat, l-aș plimba prin 

Parcul Carol I, Parcul Herăstrău, Parcul Floreasca și Muzeul Satului.
 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, acesta ar fi un phoenix 

care s-ar numi Norstog.
 P Dacă ar fi să îi prepar Bucureștiului o prăjitură, aceasta ar conține ca 

ingredient principal speranța, deoarece doar aceasta a mai rămas în 
Cutia Pandorei. Prăjitura s-ar numi Spendora.

 P La ziua de naștere a Bucureștiului i-aș invita pe Albus Dumbledore, Harry 
Potter, Newt Scamander, Percy Jackson, Rubeus Hagrid, Ron Weasley 
și Hermione Granger. Iar cea mai frumoasă aniversare a Bucureștiului 
ar fi doar cu personaje care au luptat de partea binelui.
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Capitolul 1: Graba strică treaba

,,Repede! Mai am 20 de minute până când începe concertul. Dacă 
iau o trotinetă electrică, doamna Agatha va fi furioasă că voi fi 
leoarcă. Mai bine merg cu metroul.” Eram în mare întârziere. 
Ratasem repetițiile și știam că va trebui să mă rog de paznicul 
Iancu să mă lase în culise. Nu prea conta – eram cea mai bună 
de acolo. 

Am coborât în grabă treptele metroului. Nici n-am avut 
timp să îmi iau înapoi cartela din aparat că metroul a și ajuns. 
Fără să mă uit în jur sau oriunde altundeva, am sărit înăuntru. 
Scaunele erau goale. Nici picior de om. Ciudat. De obicei era 
plin cu vârf și îndesat.

Am decis să mă așez pe un scaun. Mi-am scos telefonul și... 
Ce să vezi? 20 de apeluri pierdute de la doamna Agatha. Sigur 
nu mai aveam scăpare din asta. Am ridicat capul. Niște oameni 
îmbrăcați elegant cu costume și rochii care mai de care au trecut 
prin fața mea. „Ce ciudat!”, mi-am spus. „Parcă nu era nimeni 
în metrou. Eh, poate nu m-am uitat bine.” Însă ceva în adâncul 
sufletului meu îmi spunea că sigur nu văzusem vreo persoană 
în metrou. Imediat, o doamnă grandioasă cu o rochie verde ca 
smaraldul și o pălărie albă ca puful norilor s-a așezat lângă mine. 
Am rânjit. Era demodată. Și mai era și în metrou îmbrăcată așa.

— Încotro, domnișoară? m-a întrebat.
,,Incredibil! Accent britanic. Oare ce caută în România?”
— Spre Ateneul Român, am răspuns cu cea mai aristocrată 

voce pe care puteam să o imit.

O călătorie în timp

Matei-Andrei Petrescu
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— A! Deci vrei să vezi cum decurg lucrările de construcție. 
Minunat! Îmi plac persoanele interesate de arhitectură.

— De fapt, nu are cum…
N-am avut timp să îmi termin fraza, căci stimata doamnă 

și-a luat la revedere și a coborât pe peron. 
„Sigur glumea. Își bătea joc de mine. Ateneul Român nu are 

cum să fie în construcție. Ateneul a fost finalizat în 1888, iar noi 
suntem în 2022. Până și eu știu acest lucru și nu sunt strălucită 
la istorie.” 

În fine, urma stația mea. De îndată ce am auzit ușile deschi-
zându-se, am coborât.

Capitolul 2: Mult înapoi în timp

Făcând un pas înainte, m-am împiedicat de pragul de la ieșirea 
din metrou. Am căzut pe un fel de piatră denivelată. Era aspră 
ca țepii unui arici. M-am ales cu câteva zgârieturi în palmă. 
Ustura rău. 

„Ce bine că nu este mama aici”, mi-am zis. „Sigur ar fi vrut 
să-mi dezinfecteze rănile.” 

M-am uitat de jur împrejur. Nu era stația de metrou la care 
trebuia să fiu. Eram sigură că mă dădusem jos în locul potrivit. 
Doar numărasem stațiile.

Mi-a luat ceva timp, dar mi-am dat seama că eram într-un canal. 
„Cum este posibil ca un metrou să aibă stația în canal?” m-am 

întrebat nedumerită. 
Imediat, în stânga mea am văzut o scară. Probabil acolo era 

o gură de ieșire.
Cu greutate am deschis capacul canalului. Odată ieșită, am 

inspirat adânc. 
„Ce aer curat! Sigur nu este poluat, dar cum? În București e 

un aer care de obicei mă sufocă și știu bine asta. Doar m-am 
născut aici”, mi-am zis.
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Mă aflam pe o străduță elegantă, pavată cu grijă. Casele din 
jur păreau acoperite de o plapumă verde ca smaraldul. Câteva 
tarabe cu ziare se aflau ici și colo. 

— Bună ziua! Un ziar, vă rog, am spus eu întinzând o banc-
notă de cinci lei.

— Ce fals mai este și ăsta? a strigat furioasă vânzătoarea.
— Nu este fals! Sunt cinci lei cu chipul lui George Enescu, 

am spus eu speriată.
— Nu știu cine-i George Enescu acesta, dar dacă nu îmi dai 

bani reali, o să chem poliția și le voi spune că ai bani contrafăcuți.
Panicată, am căutat repede niște mărunțiș și am găsit din 

întâmplare o liră sterlină.
— Da, ăsta pare mai real. E frumos decorat. Dă-mi-l, ia-ți 

ziarul și pleacă de aici, a spus femeia cu o voce puțin mai blândă.
„Această femeie nu știe cine este George Enescu?!”, m-am 

gândit eu. „Sigur nu prea a fost pe la școală.” 
Am trecut peste șocul de la taraba cu ziare și am citit ziarul. 

În susul paginii scria mare și îngroșat cum nu putea scrie chiar 
oricine: „Șapte ani de la nașterea Regatului României. Trăiască 
Regele Carol I!” Vânzătoarea îmi dăduse un ziar foarte vechi.

Capitolul 3: Șoc după șoc

Dar dacă ziarul era de fapt ultima ediție?! Toți din jurul meu îl 
aveau. Stația din canal, bancnota nerecunoscută, ziarul vechi, 
doamna din metrou, toate astea însemnau că mă aflam în trecut. 
De aceea doamna nu știa cine este George Enescu. Faimosul 
compozitor s-a născut în 1881. Am întors repede ziarul. Mă 
aflam în anul 1887. George Enescu avea doar 6 ani. Iar Ateneul 
Român nu era încă terminat. Ardeam de nerăbdare să îl văd.

Am încercat să o iau la fugă spre faimoasa clădire, dar ceva 
m-a împiedicat. O mână care ieșea dintr-un sacou cenușiu m-a 
tras pe o alee îngustă dintre două case.
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— Ce crezi că faci?! s-a răstit misterioasa persoană la mine. 
Nu ar trebui să intri în contact cu acești oameni, ca să nu alterezi 
cursul lucrurilor! Tu le-ai arătat o bancnotă din viitor! Nu cunoști 
câtuși de puțin regulile Past Express?

— Cine ești? am întrebat nedumerită. Și ce este acela Past 
Express?

— Mă numesc Pascal. Sunt călător executiv prin timp. Eu sunt 
șeful metroului timpului, numit și Past Express. Tu ai coborât 
într-un timp prea îndepărtat, în care nu exista metrou. Știi la ce 
riscuri te-ai expus?! Ce le explicai autorităților dacă te vedeau 
ieșind dintr-un canal?! De aceea îți ordon să îmi dai cartela și să 
mă urmezi pentru a-ți arăta drumul de întoarcere.

Nu se putea termina așa. Încă eram curioasă. „Oare cum 
arăta Ateneul Român acum?” Sau poate aveam să îl întâlnesc 
în persoană pe arhitectul clădirii, Albert Galleron. Voiam să mai 
stau. Dar dacă îi spuneam lui Pascal, sigur se înfuria și mai tare. 
Ce trebuia să fac?

Deodată s-a auzit o voce deasupra noastră:
— Hei! De ce te iei de copilă așa? Las-o în pace sau vezi tu! 

a strigat tare o femeie de la un geam.
Era momentul potrivit. M-am întors și am luat-o la goană.
— Oprește-te! a strigat Pascal disperat, dar nici prin cap nu 

îmi trecea să îl ascult.
Două străzi la stânga, una la dreapta și am crezut că m-am 

pierdut. Norocul meu că am mai luat o curbă la momentul potrivit 
și iată-l! Ateneul Român.

Capitolul 4: O mică intervenţie

Clădirea în stil neoclasic nu arăta deloc cum mă așteptam. Stâlpii 
care trebuiau să susțină o parte din acoperiș nu se vedeau nicăieri. 
Le țineau locul mormane de pietriș care probabil aveau ca rol 
marcarea locului de început al fiecărei coloane în parte. Intrarea 
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cu uși din lemn mi-o amintesc foarte bine. Însă nici aceasta nu 
exista. O gaură semicirculară era folosită pe post de ușă. Parcă 
era intrarea într-o grotă. Nici să nu mai vorbim despre figurinele 
din piatră de pe acoperiș. Mai aveau ceva de lucrat. Am dat să 
scot telefonul ca să îi fac o poză și... Ce să vezi?! O cărămidă cu 
un ecran desenat cu cretă se afla acum în mâna mea. Desigur! 
Eram în trecut.

Am intrat înăuntru. Interiorul era ceva mai familiar. M-am 
plimbat puțin, iar după aceea am observat că picturile lipseau 
cu desăvârșire. În acel moment chiar uitasem de vorbele lui 
Pascal: „Ca să nu alterezi cursul lucrurilor”. 

Un domn îmbrăcat la costum, cu o pălărie neagră ca furtuna, 
vorbea despre detaliile pe care putea să le adauge Ateneului 
Român. Nu m-am putut abține și am intervenit.

— Mă scuzați, dar am o viziune. O pictură ce reprezintă istoria 
românilor ar prinde bine pe tavanul circular.

— Excelentă gândire, draga mea! Dar nu cred că ai un aseme-
nea talent pentru a realiza așa ceva, a spus gânditor acel domn.

—Lăsați-mă să încerc, vă rog! l-am implorat eu.
— Bine, dar dacă dai greș, va trebui să ștergi totul de una 

singură, m-a provocat bărbatul.
Era un risc inutil, dar am acceptat. 
Dintr-un colț a apărut doamna cu rochia verde. Ne întâlneam 

din nou. Mi-a dat o pensulă și niște culori și mi-a făcut un semn 
cu ochiul. Am înghițit în gol.

Spre surprinderea mea, peste câteva ore am terminat. Sigur 
pensula avea un strop de magie în ea. Domnul a fost surprins 
și încântat de capodoperă și mi-a dat ceasul lui demodat drept 
răsplată. În drum spre ieșire doamna cu rochie verde m-a abordat.

— După mine pentru drumul de întoarcere, a spus ea cu o 
voce foarte slabă.



74

MMTEIMMMDREI PETRESCU

SUPERPOVESTIDINBUCURESTI.RO

Surprinsă, am urmat-o în întunericul nopții și am ajuns la 
o statuie. 

— Aceasta este calea secretă pentru a călători prin timp. 
Am descoperit Past Express la o vârstă fragedă, ca și tine, din 
întâmplare. Pe aici nu vei mai da de Pascal. Poți folosi fără pro-
bleme statuia. Doar caut-o pe aceeași în București. Eu mereu 
mă deghizez altfel, ca să nu mă recunoască Pascal. Și pe mine 
m-a prins când eram la început.

— Tu erai doamna de la fereastră! am spus eu mândră ca și 
cum aș fi rezolvat o enigmă.

— Într-adevăr. Nu uita, te rog, că Bucureștiul este capitala 
timpului. Există multe căi de a călători prin timp și nu doar în 
trecut, a spus bucuroasă eleganta doamnă.

Capitolul 5: Înapoi în secolul 21

Statuia a început să se învârtă cu tot cu noi și am început să 
văd tot ce mi se întâmplase în acea zi până am ajuns în fața ușii 
casei mele. Doamna dispăruse și rămăsesem singură. Afară 
era noapte. Timpul trecuse și aici. Sigur părinții așteptau niște 
explicații de la mine.

Am deschis ușa. Părinții au început să mă felicite pentru 
„excelenta cântare” de la Ateneu. Aparent exista o Elisabeta 
pentru toate timpurile. M-am băgat în pat. Din păcate, uitasem 
cum arăta acea statuie, așa că fusese prima și ultima mea călă-
torie în timp. Dar mă tot gândeam. Oare ajunsesem în cărțile de 
istorie datorită picturii mele de la Ateneul Român? Oare eram 
pe Google? Nu știam încă, dar urma să aflu. Aceasta este însă o 
altă poveste căreia îi va veni rândul mai târziu.

Teodora  Mateescu



Am fost pasionată de cunoaștere și învățătură încă de 
mică. În mare parte, asta se datorează nenumăratelor 
activități la care am participat de-a lungul anilor. De la 
ateliere, târguri, tabere, până la lungile călătorii prin 
toată lumea. Pasiunea pentru scris a venit odată cu cea 
pentru citit și limba română. Atunci când primeam ca 
temă să scriem o compunere, de cele mai multe ori o 
terminam în pauză, iar profesoara era mereu încântată 
de naturalețea cu care scriam. Am ajuns să particip la 
concursuri și m-am bucurat enorm că munca mea era 
apreciată. Tânjind să îmi exprim gândurile și altfel, 
m-am apucat de desenat, iar de curând, încercând să îmi 
dezvolt atenția și îndemânarea, am început să croșetez.

Toate acestea m-au dezvoltat într-un mod pozitiv și 
m-au ajutat să devin cea mai bună versiune a mea.

Teodora  Mateescu
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris
 P Am început să iubesc poveștile și cărțile datorită faptului 

că mă puteam transpune în alte lumi, fără să mai aud nimic din 
jurul meu. Aveam impresia că trăiesc sute de vieți în același 

timp și, pe măsură ce citeam mai multe cărți, sufletul meu era 
tot mai însetat de a descoperi informații, experiențe, povești și 

cunoștințe. Citind, nu doar mă transportam în alte locuri, ci și trăiam 
fiecare emoție împreună cu personajele, suferind când ele pățeau ceva 
și bucurându-mă pentru fiecare victorie a lor.

 P Apoi, am început să scriu, pentru că simțeam că și eu am ceva de spus 
la rândul meu. Voiam să îi fac pe ceilalți să aibă aceleași trăiri ca și mine. 
Însă mai era și un alt motiv pentru care scriam. Atunci când aveam prea 
multe gânduri, începeam să le înșir pe foaie. După aceea dezvoltam fiecare 
idee și, chiar și spre surprinderea mea, ajungeam să fac niște povești 
impresionante din experiențe personale, nu doar din unele inventate. 

 P Atunci când scriu, mă inspiră absolut orice lucru mărunt. De obicei 
pornesc de la un obiect, o persoană sau o imagine și încerc să îmi imaginez 
povestea din spatele său. Încep să creez o lume, personaje, acțiune și 
tensiune, iar în final iese o poveste complexă, chiar dacă obiectul de 
început poate părea nesemnificativ. 

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, pot să îmi imaginez că atmosfera din București 

se aseamănă cu cea din cartea Casa de Iarnă de Ben Guterson, deoarece 
ambele transmit un aer misterios, având multe enigme și secrete care 
vor să fie descoperite.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, părerea mea este că 
cel mai potrivit ar fi bufnița deoarece iubesc bufnițele la fel de mult 
cum iubesc Bucureștiul. Sunt niște animale inteligente, agile și sunt 
considerate stăpâne ale nopții. Aș numi-o „Bucura” și ar reprezenta 
bucuria. 

 P Prăjitura pe care i-aș prepara-o Bucureștiului ar fi un tort cu numeroase 
etaje. Ar avea toate culorile curcubeului și o multitudine de fructe. 
Acestea s-ar armoniza atât de bine, încât ar crea un gust suprem. Astfel 
tortul s-ar numi „Umami”.

 P La ziua de naștere a Bucureștiului, i-aș invita în special pe Percy Jackson 
și prietenii lui. Percy ar avea puterea să descopere secretele și misterele 
acestui oraș, iar cu puterile sale de semizeu ar putea rezolva din problemele 
Bucureștiului.
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S imțeam cum adierea diafană a vântului îmi șoptea taine 
ale trecutului la ureche. Auzeam clinchetele clopoțeilor 
vechi de mai bine de un secol din turnul înalt al Muzeului 

de Artă Populară „Nicolae Minovici”. Vântul și clopoțeii creau 
o armonie perfectă, spunând mai multe povești decât puteai 
rosti în cuvinte. Cu grijă, fără să deranjez înțelegerea nespusă 
dintre acestea, m-am așezat pe băncuța din grădina imensă 
a muzeului. 

Venisem împreună cu profesoara de istorie și colegii mei de 
clasă într-o vizită documentară la Vila Neodihnei, locul în care 
Nicolae Minovici se retrăgea să lucreze în trecut. Muzeograful 
ne explicase că vila fusese construită în stilul neoromânesc 
care își făcuse apariția în primele două decenii ale secolului XX. 
Îmbină atât elemente din arhitectura tradițională, cât și din cea 
zonală. Casa este realizată după modelul culei, care era o clădire 
fortificată din Oltenia ce ajuta la apărarea și protecția celor din 
interiorul ei în perioadele de instabilitate. 

În turul prezentat de muzeograf aflasem nenumărate povestiri 
despre istoria locului și mi se păruse fascinantă multitudinea 
de invenții și de descoperiri pe care medicul Nicolae Minovici le 
realizase. Acum, stând pe bancă, îmi aduceam aminte de toate 
aceste lucruri cu drag, captivată de o lume total diferită. Fiind 
absorbită de gândurile mele, nu am observat silueta gârbovită 
care se apropia cu pași mărunți, dar siguri, de mine. 

— Te deranjează? a întrebat persoana cu o voce răgușită. 

Casa cu clopoţei
Teodora Mateescu
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Am tresărit surprinsă, neștiind că mai era altcineva în grădină. 
Mi-am ridicat ușor privirea și am dat cu ochii de o persoană în 
vârstă, cu riduri adânci care îi brăzdau fața. Fire răzlețe ieșeau 
ici și colo din părul cărunt, lăsând la vedere o mare parte din 
creștetul lucios al acestuia. Bătrânul nu arăta obosit, în ciuda 
vârstei pe care o avea. Dimpotrivă, afișa o expresie blândă și 
senină. M-am uitat la mâna lui care stătea întinsă spre bancă, 
în așteptare. 

— Da... nu... sigur, m-am bâlbâit mutându-mă în capătul 
celălalt al băncii pentru a-i face loc să se așeze. 

A dat din cap în semn de mulțumire, iar el s-a așezat pe 
locul liber. A urmat o pauză lungă în care amândoi am privit 
spre muzeu. Am vrut să mă ridic, însă mi s-a părut nepoliticos: 
bătrânul începuse să vorbească. 

— Știi? Mereu vin aici atunci când am nevoie de un moment 
de reculegere. Într-un fel, simt că locul acesta mă înțelege și 
emană o energie pozitivă. 

Nu am spus nimic, iar gândul de a pleca s-a evaporat ca 
ploaia în mare. Avea dreptate: și eu simțeam la fel. Înainte să 
pot aproba, a continuat. 

— Tatăl meu și Nicolae Minovici au fost prieteni buni, însă eu 
l-am cunoscut abia atunci când aveam opt ani, în 1939. Doi ani 
mai târziu, a murit. Îmi aduc aminte că era un om bun, pasionat 
de ceea ce făcea. Tata îmi povestea multe lucruri memorabile 
despre el. A înființat primul spital de urgențe cu serviciu per-
manent din România și a ajutat mulți oameni. Îmi pare bine că 
l-am cunoscut. 

Buzele mele s-au arcuit într-un „O” mut. Mi-am îngustat 
privirea, concentrându-mă la calculul deloc complicat pe care 
îl aveam de făcut. Am zâmbit atunci când am reușit să îmi dau 
seama că bătrânul avea în jur de nouăzeci de ani. I-am ascultat 
respirația sacadată care se contopea cu șuieratul imperturbabil 
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al vântului. Pe cel mai binevoitor ton, cu o curiozitate arzătoare, 
l-am întrebat: 

— Iertați-mă că îndrăznesc, însă este posibil să îmi povestiți 
mai multe? Trebuie să fie o adevărată onoare să întâlnești o 
astfel de persoană. 

Bătrânul a râs, reușind să scoată mai mult un hârâit. I-am 
surprins chipul cutat de vreme luminându-se la auzul întrebă-
rii mele. Am văzut în ochii săi sticloși mii de povești nespuse 
așteptând să fie rostite. O căldură sufletească profundă m-a 
cuprins privindu-l. Aș fi vrut să pot sta toată ziua și să îl ascult 
cum istorisește. M-am uitat la muzeu, fiind încă îmbrățișată de 
acea stare de feerie. Nerăbdător și bucuros să îmi povestească, 
a început: 

— Nicolae Minovici a devenit un suflet însetat de artă după 
terminarea facultății. Oricât de multe influențe din exterior ar fi 
primit, nu a dat niciodată uitării pasiunea sa. Astfel, s-a decis să 
înființeze un muzeu de artă populară românească. A colecționat 
felurite obiecte de ceramică, icoane, costume tradiționale și 
piese de mobilier pe care le-a expus la Muzeul de Artă Populară 
„Nicolae Minovici”. Majoritatea provin din atelierele meșteșuga-
rilor transilvăneni, însă există și câteva farfurii mari ce au fost 
realizate de către Domeniile Coroanei Regale. Sunt expuse pe 
post de aplice pe plafon, a povestit însuflețit bătrânul. 

— Construcția clădirii a fost începută în anul 1905, iar din 
1906 a fost utilizată ca muzeu privat. Treizeci și unu de ani mai 
târziu, Nicolae Minovici a donat muzeul Primăriei București, 
împreună cu toată colecția de obiecte pe care le strânsese. 

Am aprobat fascinată. Bătrânul era ca o enciclopedie umană, 
însă povestea total diferit de muzeograf. Fiecare cuvânt era ales 
cu grijă, iar emoția cu care vorbea mă făcea să revin înapoi în 
timp, alături de Nicolae Minovici. 

— Trebuie să vezi ceva, a spus ridicându-se cu greu de pe bancă. 
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M-am ridicat și eu, oferindu-mă să îl ajut. Nu știam unde avea 
să mă ducă, dar bătrânul îmi câștigase simpatia și încrederea. 
Astfel, am pornit braț la braț pe cărăruia pietruită din grădină, 
cu străinul pe care acum îl simțeam mai mult ca un bunic. M-am 
lăsat condusă spre muzeu, pe treptele întinse pe trei etaje și mai 
apoi în turnul cu clopoței. Aceștia se legănau domol în bătaia 
vântului, feluritele culori în care erau pictați strălucind și mai 
puternic atunci când erau atinse de soare. Sunetul gingaș pe care 
clopoțeii îl scoteau când limba lor metalică atingea suprafața 
de sticlă a acestora îmi încânta auzul. Era o simfonie perfectă. 

— „Labor omnia vincit improbus”, am auzit venind din 
stânga mea. 

L-am privit pe bătrân, cerând din priviri explicații. 
— Este motto-ul după care Nicolae Minovici s-a ghidat în 

viață. În latină înseamnă: „Munca stăruitoare învinge totul”. 
Îl găsești inscripționat pe peretele din fața casei, reprezentat 
alături de un stup de albine. 

— Cred că acest loc a însemnat mult pentru dumneavoastră, 
am zis apropiindu-mă delicat de un clopoțel galben ce a vibrat 
sub atingerea mea. 

— Da, a fost cu adevărat special. Ascultând poveștile de la tata 
și vizitându-l de câte ori aveam ocazia, am ajuns să îl îndrăgesc. 

Am închis ochii, respirând aerul călduț de primăvară și 
ascultând clopoțeii. O voce îndepărtată m-a trezit din reverie: 

— Corina! Aici erai?! Coboară. Te așteptăm jos. 
M-am aplecat peste balustradă și am dat cu ochii de profe-

soara de istorie. Era roșie la față, iar buzele sale subțiri țuguiate 
nu puteau fi un semn bun. M-am rotit brusc pe călcâie și, îm-
bujorată, i-am mulțumit bătrânului pentru tot ce îmi povestise. 

— A fost plăcerea mea, domnișoară, a răspuns acesta 
zâmbind larg. 
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Am alergat în jos pe scări așteptându-mă să primesc niște 
mustrări de la profesoară, însă doamna de istorie părea mai 
mult îngrijorată decât furioasă. 

— Te simți bine? m-a întrebat studiindu-mă atent. Cu cine 
vorbeai acolo sus? Nu am mai văzut pe nimeni pe balcon. 

I-am povestit despre întâlnirea mea cu bătrânul și tot ce mă 
povățuise. Spre surprinderea mea, profesoara a început să râdă. 

— Este imposibil, a zis aceasta înghițindu-și râsul. Am solicitat 
un tur privat. Nimeni altcineva nu ar fi putut intra. 

M-am încruntat, fiind sigură că nu îmi putusem imagina totul. 
Chipul cutat, ochii sticloși, plimbarea în turn. Am închis ochii 
încercând să mă gândesc, iar când i-am deschis, privirea mea 
încruntată a întâlnit o plăcuță, uzată de vreme. Chipul meu s-a 
relaxat. Era inscripția despre care îmi spusese bătrânul. Aveam 
dovada pietrificată că nu fusese totul în imaginația mea. Nu aș 
fi avut cum să ghicesc o inscripție în limba latină, scrisă exact 
așa cum zisese domnul în vârstă. 

Zâmbind mai larg ca niciodată, am răsuflat ușurată. Mi-am 
promis să mă întorc. Voiam să aflu și mai multe povestiri despre 
Muzeul de Artă Populară „Nicolae Minovici”, iar bătrânul trebuia 
să îmi spună cum se strecurase în muzeu. 





Sunt o fire creativă, plină de viață, care nu se satură 
niciodată să zâmbească și să bucure lumea. Îmi place 
să mă plimb cu bicicleta, să mă joc cu Oscar, câinele 
meu, să scriu, să citesc, să descopăr, îmi place tot la ce 
mă pot gândi, îmi place viața. M-am născut într-o zi de 
iarnă, am început să scriu într-o zi de iarnă, aproape 
toate lucrurile bune despre mine sunt începute iarna, 
ador acest anotimp. Scriu de aproape șase ani și scrisul 
îmi face viața superbă și-mi dă ocazia să arăt și altora 
ce simt, fără să explic. Dacă aș avea puterea, aș ajuta 
și aș încuraja toți copiii talentați să scrie, pentru că 
merită. Aceasta sunt eu: un întreg amestec de emoții 
și pasiuni, într-o simplă fată de paisprezece ani.

Andreea Rotaru
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Curiozităţi despre mine, cărţi, personaje și scris

 P M-am apucat să scriu, nu am fost încurajată de nimeni, doar 
de mine. Prima mea poezie a fost la vârsta de nouă ani, poezie 

pe care am scris-o din dragoste pentru țară, deoarece, mereu mi-
am iubit țara și mereu am iubit oamenii din ea. Pentru că așa este: 

România este o țară cu oameni superbi, talentați și foarte inventivi. 
 P Abia după ce am început să scriu am descoperit și superba lume a 

cărților și a poveștilor, înțelegând astfel că viața oamenilor este prea gri 
și monotonă. Așa că, trecând încet-încet, de la poezii la povești, mi-am 
creat propriile lumi pline de tot ce voiam eu. 

 P Povestea ideală, pentru mine, este o poveste care să aibă suspans, 
acțiune, să fie istorică și să mă facă să mă leg de protagonist/ă. 

Fantezii personale despre București
 P Dacă ar fi să închid ochii, îmi imaginez că atmosfera din București este 

o combinație din toate cărțile pe care le am în bibliotecă, plus restul 
cărților din lume. Bucureștiul este un amalgam de „de toate”. Nu pot 
asocia Bucureștiul cu o carte, deoarece Bucureștiul este el însăși o carte 
în continuă schimbare.

 P Autoarea meu preferată stă în București, dar nu am cunoscut-o: este 
vorba de Adina Popescu, îi ador cărțile și stilul direct de a scrie, aș lăsa-o 
eu să mă conducă și să îmi prezinte locuri din București, pentru că sunt 
sigură că dânsa îl cunoaște mai bine ca mine.

 P Dacă Bucureștiul ar avea un animal de companie, ei bine, ar avea de-a 
dreptul o grădină zoologică, pentru că, așa cum am spus mai devreme, 
Bucureștiul e câte puțin din toate, iar grădina s-ar numi „Alle”, adică „tot”.

 P Dacă ar fi să îi pregătesc Bucureștiului o prăjitură, i-aș pregăti una 
răsturnată, pentru că așa sunt situațiile de care te izbești în București: 
mereu răsturnate, cum ar fi controversata „apă caldă”; vara nu se fac 
niciodată lucrări la țevile de apă caldă, în schimb, iarna mereu sunt 
lucrări, așa că nu avem apă caldă în unele cartiere. Prăjitura s-ar numi 
„Imprăsturn”, o prăjitură răsturnată imprevizibilă.

 P La ziua de naștere a Bucureștiului aș invita câte un reprezentant din 
fiecare sat, oraș și din fiecare comună, dar mai ales toți bucureștenii. 
Pentru că cea mai frumoasă aniversare este alături de cei dragi.

Metroul  
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S e cutremură peronul, se aud șinele scârțâind, se aude un 
claxon în tunel, iar mai apoi apare metroul, scoțând su-
nete ascuțite, frânează. Fug pe peron, cu ghiozdanul meu 

îngrozitor de greu în spate, pentru a ajunge înainte ca lungul 
„șarpe” de fier să plece de pe loc. Intru în tren, acesta pleacă. 
 Poate par doar o puștoaică de liceu normală, sau o 
tânără nebună, sau cine știe ce cred oamenii des-
pre mine, dar eu știu ce vreau să fac și știu ce voi face 
și cine sunt. Sau poate doar mă mint că știu. Nu știu.  
Nu mergem mai mult de treizeci de secunde, iar metroul se 
oprește. După un moment de confuzie, lumea intră în panică, 
în stânga și-n dreapta, oamenii întreabă ce s-a întâmplat, ce 
se întâmplă și ce se va întâmpla.

— Totul a decurs așa cum plănuiam, spun eu ducând mâna 
stângă la ureche.

— Ce ai spus de plănuit? întreabă o femeie de lângă mine.
— Am spus că parcă totul ar fi plănuit.
— Aha, spune femeia, ridicându-și bărbia în sus. 

Mecanicul iese din cabină și ne roagă să părăsim trenul în liniște 
și calm, să mergem unul după altul și să nu ne abatem de la drum. 
Iese toată lumea, ies și eu, mă asigur că nu mă vede nimeni, o 
apuc în partea opusă a șirului. Alerg. E atât de întuneric aici, nu 
văd absolut nimic. Deschid telefonul, îl sun pe Claudiu.

— Cât mai am până la ușă? Unde e?

Metroul  
către u n  drum greșit

Andreea Rotaru
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— Fă trei pași înainte.
— Gata.
— Încă cinci.
— Un’… doi, trei… patru... cinci!
— Ar trebui să fie lângă tine. Uită-te după o clanță pe perete, 

nu aprinde lanterna până nu intri în încăpere. 
— Bine.
Opresc apelul. Găsesc ușa, încerc să văd dacă e deschisă. 

Nu-i. Scot o rangă din ghiozdan, forțez ușa, intru. Se aude un 
sunet înfundat de alarmă de departe, apoi niște voci de oameni. 

— Mai mult ca sigur e iarăși un șobolan, nu mai cobor!
— Dacă spui tu, nu cobor nici eu! 
Alarmele s-au oprit, se aude din nou ceva, dar de data asta 

doar o voce.
— Alo! Bună ziua!... Da, știu că s-a pornit iar alarma... Da, am 

coborât, era un șoarece, iar... Bine, bine! Mulțumesc! Zi bună! 
„O convorbire telefonică”, mi-am spus. Am început să cercetez 
locul: era tot un fel de tunel, doar că avea scări. N-am mai aprins 
lanterna. Am mers încet. Aud șoarecii cum chițăie când trec pe 
lângă ei. Deschid telefonul, îi trimit lui Claudiu mesaj:

— Cât mai este până la adevărata intrare? 
— Mai ai de mers. Îți spun eu când ajungi.
— Cum zici tu.
Am mers pe întuneric suficient de mult, încât să mi se obiș-

nuiască ochii, nu mai aveam nevoie de lanternă. Dar, fix când 
îmi era lumea mai dragă, mă împiedic de una dintre trepte. Cad 
pe spate cu o bufnitură puternică. M-am panicat cumplit, mai 
ales când vocile paznicilor s-au auzit din nou. Neliniștită, am 
căutat o cale de scăpare. Găsind mai apoi o gură de aerisire, nu 
pot descrie ușurarea pe care am simțit-o la atingerea gratiilor 
acesteia.
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Am intrat foarte rapid în gura de aerisire, închizând ventilația 
în urma mea, chiar când paznicii își făceau apariția. Aceștia au 
rămas în urma mea, în timp ce eu mă deplasam în direcția opusă, 
auzindu-le vocile cât mai departe de mine.

Ventilația e umedă, murdară și miroase a mucegai. În mod 
normal, nu aș fi făcut asta, dar este maximă nevoie. Trebuie să 
fac asta și voi face asta, oricâte costuri și oricâte riscuri ar exista. 

Am obosit. Am obosit groaznic și nu mai am nici motivație, nici 
putere, aveam doar un scop, un scop de urmat și pe care voiam 
să-l duc la îndeplinire. Voiam să fac rost de bani. Aveam nevoie. 

Îmi sună telefonul, îl deschid, pe ecran scria mare „MAMA”. 
Îi răspund: 

— Ce faci, Lavinia? Cum mai ești, nu m-ai mai sunat de ceva 
timp.

— Sunt bine, sunt la muncă. N-am sunat pentru că n-am 
vrut să te deranjez. Tu cum mai ești? Toate bune?

— Sunt bine, draga mea. Chiar sunt bine acum.
— Mă bucur, dar presupun că tot mai este nevoie de operație 
— Da, dar nu-ți face griji pentru asta, va trece repede, îți 

promit. Până atunci trebuie să rămânem puternici și să credem 
în noi. Eu trebuie să te las. Mâine, între ora douăsprezece și ora 
două după-amiaza, m-aș bucura dacă ai putea ajunge la orele 
de vizită.

— Sper, mi-e dor de tine și promit că voi face orice îmi stă 
în putință să ajut cu ce pot.

— Succes la muncă, draga mea.
— Mulțumesc. Te îmbrățișez. Am terminat con-

versația, am închis telefonul, aveam lacrimi în ochi, 
Da, acesta e scopul meu, pentru asta lupt și voi lupta în con-
tinuare. M-am oprit din nou din mers pentru a-mi pune gân-
durile în ordine. Mi-e greu să conștientizez tot ce se întâmplă. 
Mi-e greu să cred că lucrez pentru cineva, iar misiunea mea 
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este aceea de a fura. Dar ce să fur? Nici acum nu mi s-a zis. 
Mi s-a spus doar că voi fi recompensată pe măsură, în bani. 
M-am oprit în loc, gândindu-mă la ce am făcut până acum 
și la ce voi face de acum înainte. I-am zis mamei că sunt la 
muncă, dar nu i-am spus și unde la muncă, poate crede că am 
un serviciu normal, dar nu e așa. Am colaborat cu un om rău, 
cu care nu credeam niciodată că voi lucra. Încerc să îmi alung 
gândurile acestea și să merg mai departe, dar nu pot, situația 
mă obosește teribil și vreau ca nimic din toate acestea să nu 
se fi întâmplat vreodată în viața asta. Îmi pun mâinile la ochi, 
sperând din toată inima să fie doar un coșmar din care să mă 
trezesc cât mai curând, nimic să nu se fi întâmplat și totul să 
fie doar în imaginația mea. Pură imaginație. Atât. Atât vreau. 
Sună iar telefonul. De ce tocmai acum? De ce mă sună toată 
lumea acum? Fix acum. Îmi iau telefonul din buzunar, îl strecor 
pe lângă mine astfel încât să îl aduc în fața ochilor să văd cine 
sună. Pe ecran scrie cu majuscule „CLAUDIU”. Of, oare de ce nu 
vorbește direct în cască? Răspund.

— Lavinia! Unde îți este casca? De ce nu răspunzi? Strig în 
cască de cinci minute încontinuu! 

Îmi duc mâna la ureche: nu este casca. 
— Lavinia! Cu tine vorbesc! 
— Da...?
— Adică doar „da”? Unde îți este casca? Unde ești tu? 
— Nu știu unde-i casca. N-am idee. 
— Cum adică n-ai idee? Ai lăsat semne în urmă odată ce ai 

pierdut casca! Bun, lasă asta. Tu unde ești? GPS-ul îmi arată că 
ești între pereți.

— Sunt în ventilație, am alunecat și paznicii m-au auzit și 
am intrat în ventilație, ca să nu mă găsească.

— Bun. Rămâi acolo, apoi mergi înainte și vezi 
ce poți face, nu am cum să te ajut cu prea mul-
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te informații cât timp ești acolo. Ne auzim mai încolo! 
A închis imediat telefonul, fără să-mi lase timp să zic ceva. 
Mi-a dat de înțeles că ar trebui să mă grăbesc. Asta îmi spu-
nea tonul vocii sale. Oare nu-și dă seama că nu ai cum să 
te grăbești pe aici? Am continuat să mă târăsc prin aerisi-
rea umedă, soioasă, plină de gândaci și, de ce nu, poate și de 
șoareci. Am mers aproximativ douăzeci de minute așa. Am 
urcat, am coborât, am virat și am mers drept. Acum aud voci.  
O rază de lumină se vedea la aproximativ un metru și jumătate 
de mine. M-am grăbit către ea. Un șoarece stătea deasupra 
gratiilor ventilației. Se uita în jos. Nu s-a speriat când m-am 
apropiat, cum ar face un șoarece în mod normal, ci din contra: a 
stat calm. M-am uitat în jos printre gratii: sute sau mii de oameni 
îmbrăcați la costum stăteau în niște bănci, ascultând ce zice 
cel din fața lor. Am încercat să trag cu urechea, dar fără succes, 
gratiile au trosnit și... au căzut. Am simțit un val de emoții care 
a zburat prin mine, din picioare până în cap, un val de căldură, 
și nu genul de căldură care te încălzește și te liniștește, ci o 
căldură înfricoșătoare. M-am dat mai în spate, sperând să nu fiu 
văzută de oameni, dar șoricelul care stătea acolo a picat odată 
cu gratiile. Sub mine, se crease o puternică vâlvătaie, toată 
lumea căutând motivul căderii. Și în mine era vâlvătaie, inima 
îmi pulsa mai tare ca de obicei, plămânii cereau mai mult aer, 
picioarele și mâinile îmi tremurau, iar ochii căutau un răspuns. 
Un răspuns la ce?

După cinci minute, toată lumea a fost evacuată, acum priveam 
în jos. O sală de conferințe mare și goală zăcea sub mine, doar 
camere de luat vederi se mișcau la simțirea unui curent de aer. 
Îmi iau ghiozdanul și-mi scot micul pistol despre care Claudiu 
mi-a explicat că îl pot folosi pentru a scăpa de camerele de luat 
vederi. Trebuia doar să îndrept țeava pistolului către țintă și să 
apăs pe trăgaci. Era un pistol silențios, nu s-a auzit nimic după 
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prima tragere. O tragere corectă. Am nimerit o cameră. Încă o 
tragere. Ratată. Alarme. Telefonul îmi sună. Gândurile îmi zboară 
prin cap cu sute de kilometri pe oră. Sunt depășită de situație. 
Mâna îmi acționează singură. Răspund la telefon. Îl duc la ureche 
și mă trezesc din scurta transă când Claudiu țipă în telefon.

— Lavinia! Ce e cu zarva de acolo? Ai furat tabloul? Ești pe 
drum?

Face o pauză, așteaptă să răspund. 
— Lavinia! Mă auzi? Ai încheiat misiunea?
— Nu. 
— Cum adică nu? De ce se aud alarme? Lavinia, ce ai făcut?
— Încă sunt în ventilație, văd în jos. A căzut un grilaj. Toată 

lumea a fost evacuată. 
— Coboară! Acum.
— N-am pe unde. 
— Sari! 
— Sunt prea sus!
— Nu vei păți nimic. Sari! Acum!
Am sărit, cum mi-a zis Claudiu. În cele maximum cinci secunde 

petrecute în aer, am simțit mai multe emoții cuprinzându-mă și 
sute de întrebări năvălindu-mi în gând. Am aterizat în genunchi, 
Claudiu a avut dreptate: nu am pățit nimic. Uitându-mă de jos, 
sala nu mai părea atât de înaltă. Telefonul încă-mi era deschis, 
așa că l-am auzit pe Claudiu când mă întreba:

— Ești bine? 
— Da.
— Ai văzut? Ți-am spus eu. Acum, ieși repede pe ușa din 

dreapta și mergi după semnele care-ți indică Galeria de artă 
„Constantin Brâncuși”. De la ușa pe care vei intra, primul tablou 
este cel pe care va trebui să-l furi. Ai înțeles? 

— Da.
— Bun. Atunci, dă-i drumul la treabă.
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Am ieșit din sală pe ușa pe care mi-a indicat-o Claudiu. Am 
urmat fiecare semn pe care scria mare „Către Galeria de artă 
Constantin Brâncuși”. Intrând pe ușa indicată de colegul meu, 
m-am asigurat că nu mă vede nimeni, iar apoi m-am repezit 
către primul tablou de pe perete, l-am luat și am fugit înapoi 
pe unde am intrat. 

Deschid telefonul. Tremur. Tremur din toate încheieturile și 
mi-e frică să nu fiu prinsă. Dacă mă gândesc mai bine, cred că 
am lacrimi în ochi, nu sunt sigură, pentru că nu mă mai simt pe 
mine. Nu-mi mai aud gândurile și nu îmi mai simt picioarele, 
care aleargă de parcă ar crăpa pământul în spatele meu. Îmi văd, 
încețoșat, doar degetele mâinii drepte care caută în mod disperat 
numele lui Claudiu pe ecran pentru a-l apela. Găsit! În timp ce 
mâna dreaptă ducea telefonul lângă ureche, cea stângă ținea 
strâns tabloul, iar picioarele se mișcau cât de repede puteau, 
creierul a conștientizat că... nu știa încotro să se îndrepte. Nu 
aveam cum să ajung înapoi în ventilație, era prea sus, iar tunelul 
către metrou... unde e?

— Da, Lavinia, ai luat tabloul?
— Claudiu... Da, l-am luat, dar, pe unde ar trebui să ies de aici? 
— Pereții! Caută în pereți. E o ușă secretă, ascunsă în lambriu. 

Pe undeva pe la jumătatea peretelui vei găsi o clanță. Ușa va fi 
probabil încuiată, dar dacă ridici de clanță iar apoi o bruschezi 
în jos se va deschide. Grăbește-te, poliția va ajunge curând. 

— Bine. 
Telefonul s-a închis, iar mâinile căutau ușa înainte ca eu să 

conștientizez asta. Clanța nu mi se arăta, mâinile-mi alunecau 
rapid peste pereți, căutând clanța, găsind-o într-un final. Fac 
mișcarea pe care mi-a explicat-o Claudiu: deschid ușa. Acesta 
este tunelul prin care trebuia să urc? Dacă da, unde e paza? Dar 
ce mai contează?! E liber. O iau în jos pe scări, mă mai calmez 
știind că nu e nimeni care să mă prindă. Picioarele continuă să 
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dețină controlul acțiunilor mele și să alerge către ușă. Alergam 
cât de repede puteam, nu vedeam nimic în fața ochilor, doar 
negru. Ceva m-a oprit din alergarea mea, după câteva secunde, 
am conștientizat că eram ținută în aer de două brațe puternice.  
O lanternă se aprinde și apar doi paznici. Am fost prinsă. 

— Deci, tu ești hoața, da? Hai cu noi sus! Să vezi ce mărire 
de salariu și ce decorații o să avem, George!

— Deja îmi imaginez titlurile de la jurnalele de știri „Doi 
paznici din capitală au prins hoața din Palatul Parlamentului”.

— Nu știu ce știri vă imaginați dumneavoastră sau ce decorații 
și măriri de salariu, dar știu că tot dumneavoastră, domnilor, veți fi 
găsiți vinovați pentru faptul că am trecut neobservată pe lângă voi.  
Deodată, am simțit cum încet-încet, muți de uimire, îmi dau 
drumul din greșeală. Când m-am simțit liberă, am coborât înapoi 
pe scări, cu tabloul în brațul stâng și cu toată viteza.

— George...?
— Da, Ștefan.
— A scăpat hoața!
— Aoleu! Da!
Paznicii alergau după mine, ușa către șinele metrourilor era 

deschisă. Eram gata să ies, dar picioarele mi s-au oprit la fix, iar 
prin fața ochilor mei a trecut în viteză un tren. Respirația mi s-a 
oprit, eram la un pas de... nu, nu vreau să îmi imaginez. Am plecat 
din nou, de data asta, m-am asigurat că nu vine niciun metrou. 
Am traversat șinele, m-am urcat pe un trotuar care probabil 
ducea către un peron. Nu m-am oprit nicio clipă din alergat. 
Am ajuns la peron. Stația Piața Unirii. Simt cum toate privirile sunt 
ațintite către mine, mă simt ca o criminală. Nu sunt o criminală, 
sunt doar o hoață. A fi hoț e mai bine decât să fii criminal, nu? 
Sunt sigură că totul este doar în capul meu. Nimeni nu se uită 
la mine. Oare ce om normal iese din tunel cu un tablou în brațe? 
Tabloul! Se vede clar că e furat. Am nevoie de un sac... Dar unde 
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găsesc unul? Mă uit în jur. Nu văd nicăieri un sac, doar... doar la 
gunoi. Mă duc lângă un coș de gunoi, mă prefac că arunc ceva, 
iar apoi că nu trebuia să arunc acel ceva. Am luat sacul din coșul 
de gunoi, am aruncat gunoiul înapoi în coș, am plecat cu tot cu 
sac. Acum îmi dau seama că nu era nevoie de jocul de actorie 
de mai înainte. Învelesc tabloul în sac și mă prefac că nimic nu 
s-a întâmplat. Îmi văd de drum, în timp ce degetele caută iar 
numele lui Claudiu pe ecranul telefonului. 

— Lavinia! Ai ieșit de la metrou? Unde ești? 
— Sunt la Piața Unirii. Unde ești?
— Te aștept în fața gurii de metrou. Grăbește-te.
— Vin.
M-am grăbit să ajung la mașina lui Claudiu, care aștepta 

acolo unde mi-a indicat. Am deschis rapid portiera din spate, 
am aruncat tabloul și ghiozdanul pe bancheta din spate, iar eu 
m-am urcat în față. Claudiu a accelerat și am plecat rapid din 
parcare. Aveam în plan să mergem la aeroport, eu să merg pentru 
câteva luni în Italia, la părinții lui Claudiu, până când presa și 
poliția uitau de acest caz și mă puteam întoarce acasă, dar, cum 
planurile pot fi date foarte ușor peste cap, așa s-a întâmplat și 
cu acesta. La ieșirea din București, toate mașinile erau oprite. 
Din cauza mea. Din cauza mea toate mașinile care ieșeau din 
București erau oprite și verificate. În dreapta mea, doamna de 
azi dimineață de la metrou aștepta la coadă. Vorbea la telefon, 
a întors capul spre noi, s-a uitat uimită în ochii mei, iar apoi a 
lăsat telefonul în jos. Părea că nu s-a întâmplat nimic altceva, 
dar peste câteva secunde aceasta duce din nou telefonul la ure-
che, uitându-se în ochii noștri. Am privit mai atent spre ecranul 
telefonului: tasta „112” .

— Claudiu!
— Da.
— Claudiu, trebuie să plecăm!
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— Știu.
— Nu! Trebuie să plecăm acum! A sunat la poliție! 
— Nu am pe unde să trec.
— Și ce facem?
— Fugim. Pe jos. Ești gata? Iau eu tabloul, fugim în spate.
— Bun! Sunt gata!
În următoarea secundă eram afară. Pe stradă, alergam în 

partea opusă mașinilor, iar picioarele iarăși gândeau singure. 
Alergam cât de repede puteam, Claudiu era cu mult în spate, 
striga ceva către mine, dar nu auzeam ce voia să-mi spună. Parcă 
totul în jurul meu amuțise. Parcă aș fi fost doar eu într-un fundal 
mut, parcă pluteam printre zecile de mașini și nimeni nu avea 
nimic de spus. Doar un strigăt al cuiva m-a făcut să mă opresc.  
 — Oprește-te! Poliția! 

În fața mea erau cinci mașini de poliție care îmi blocau 
calea. Puteam să alerg înapoi, dar înapoi drumul era blocat 
tot de poliție. Nu era nevoie să mă întorc ca să știu asta. Cla-
udiu. Numele său mi-a trecut prin minte ca o rachetă. Întorc 
capul instantaneu în spate, unde știam că se afla el. Clau-
diu a fost prins. Se uită disperat la mine, sperând că voi re-
zolva cumva situația, dar, de aceasta, mă simt copleșită.  
Cel mai simplu, mai banal și mai corect lucru pe care îl pot face 
este să mă predau. După toată munca pe care am depus-o în 
furtul acesta, aș lăsa totul să se ducă pe apa sâmbetei. Mă mai 
uit încă o dată la Claudiu, care avea aceeași expresie facială. 
Parcă îmi șoptea „Nu o face!”. M-am uitat și la polițiștii din fața 
mea, care așteptau încordați să fac ceva. Analizam totul, oamenii 
care s-au strâns pe margine să ia parte la acțiune, polițiștii care, 
poate, aveau ani de experiență și niciun caz de genul, sau să fie 
primul caz pentru unii, îl analizam și pe Claudiu. Sunt suficient 
de sigură de faptul că nu și-a mutat privirea și că s-a uitat doar 
la mine. 
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— Mă predau!
Când am spus asta? De ce am spus asta? Pot să mai re-

acționez în vreun fel? Doi polițiști erau deja lângă mine, 
iar în următoarea secundă aveam deja cătușele la mâini. 
M-au condus pe mine la o mașină, iar pe Claudiu, la alta. 
Am fost dusă la secție, nu m-am opus. N-am văzut rostul de 
a mă opune. Am mers mai apoi la interogatoriu, unde mi s-au 
pus niște întrebări.

— Deci, domnișoară Lavinia, îți voi pune câteva întrebări, nu 
trebuie să te panichezi, răspunzi doar cu ce vreau să aud, fără 
detalii momentan, bine? Tu ești vinovată?

— Da.
— Ai alți complici?
— Da.
— Îmi poți da un nume? 
— Claudiu.
— Un nume de familie?
— Nu îl știu.
— Bun. Ce știi despre el?
— Mai nimic, doar că îl cheamă Claudiu și că se ocupă cu 

ilegalități.
— Și de ce îl ajuți?
— Mama.
— Nu: te-am întrebat de ce îl ajuți.
— Ca să o ajut pe mama. Aveam nevoie de bani.
— Și ai obținut banii de care aveai nevoie? 
— Nu, uitați-mă aici, am eșuat ca fiică și ca cetățean.
— Nu ai eșuat în totalitate, îți înțeleg cazul, am mai avut zeci 

de povești de genul acesta. Nu ai eșuat în totalitate deoarece 
ți-ai recunoscut fapta, ți-ai asumat acest lucru. Câți ani ai?

— Șaisprezece. 
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— Poți ajunge la un centru de reabilitare. E mai bine așa 
decât în închisoare, dar acum depinde doar de ceea ce hotărăște 
judecătorul. Poate ai noroc.

— Și așa am ajuns aici, în acest centru de reabilitare. Îi dau 
dreptate domnului polițist: mai bine aici decât la închisoare. În 
câteva săptămâni, voi fi din nou liberă. Am primit un telefon de 
la spital acum câteva zile: se pare că cineva, sub anonimat, a 
donat niște bani pentru operația mamei, acum trei luni. Mama 
e bine, mai stă puțin internată și va merge acasă. Îi sunt profund 
recunoscătoare acelui om. Când mă voi întoarce acasă, va fi și 
mama acolo, datorită lui.

— Îți mulțumim pentru discurs, Lavinia! Mai ai să le spui 
ceva noilor veniți?

— Da, vreau să le spun că este bine să aibă încredere în 
dumneavoastră, că nu ar trebui să le fie frică de locul acesta și 
că le vreți doar binele! 

— Mulțumim!
În șase luni am învățat multe, m-am dezvoltat și sunt mai 

bine. De Claudiu nu am mai auzit nimic. A dispărut pur și simplu, 
probabil în închisoare. Mai bine așa: avea o influență rea asupra 
mea. Abia aștept să o văd pe mama. 

— Mama? Mama am ajuns acasă! Unde ești?
În casă mirosea ca acasă. Mirosea a copilărie și... mai miro-

sea a... a plăcintă de mere! Bucătăria! Mama sigur e acolo. Mă 
descalț și alerg spre ușa bucătăriei. E acolo. E acolo și e bine. 
Are aceeași privire blândă. Plină de iubire. 

— Mama. Îmi pare rău, spun încet, rămânând în pragul ușii.
— Înțeleg. Bine ai revenit acasă.
— Bine te-am găsit! 
Zâmbeam ca un copil de Crăciun. Mă simțeam mai în siguranță 

decât m-am simțit în ultimul an. Mama m-a luat în brațe. Căldura 
ei era atât de liniștitoare, de simplă și de iubitoare. Eram acasă.



Pe 24 noiembrie 2022, „SuperPovești din București”, 
campania de promovare a lecturii și scrisului creativ 
lansată de Compania de Librării București și Headsome 
Communication, a primit Premiul pentru cea mai bună 
campanie de PR în domeniul „Cultură, artă”, Golden 
Award For Excellence, la cea de-a XX-a ediție a Romanian 
PR Award.

Organizat de Forum for International Communications, 
o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul 
comunicatorilor profesioniști standarde etice și de 
performanță ale profesiei de relații publice, Romanian 
PR Award este considerat drept cel mai important 
eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul 
comunicării din România.

La Categoria „Cultură, artă”, campania „SuperPovești 
din București” a concurat în finală cu alte cinci proiecte. 
Juriul a fost format din specialiști din 15 țări. 

SuperPovești din București : 

golden Mward For Excellence





Dragi părinți,

Noi, echipa Companiei de Librării București, vă susținem 
din toată inima în misiunea, deloc ușoară, de a sădi 
dragostea de carte și setea de cunoaștere, de a stârni 
imaginația și curiozitatea copiilor, de a crea acel mediu 
cultural și educațional atât de necesar dezvoltării lor.

Ne place să credem că, pe lângă dragostea de carte, care 
ne-a definit întotdeauna, CLB reprezintă Cunoaștere, 
Libertate și Bucurie pentru pasionații de lectură. 
De aceea, avem convingerea că, împreună, vom 
reuși să creștem o nouă generație de tineri valoroși, 
care să prețuiască darul minunat al lecturii.

Vă așteptăm oricând să ne treceți pragul, să ne cereți 
recomandări, să ne întrebați care sunt noutățile. Promitem 
să nu vă dezamăgim! Și, nu uitați, o carte este cel mai 
frumos cadou pe care îl puteți oferi. Și nu doar copiilor!

Cu toată dragostea,

Marieta Seba,

Director General  
al Companiei de Librării București



Sectorul 1

Librăria 11 – Herăstrau
Strada Nicolae Caramfil nr. 28
Phone-square 0772167121; 0212321612

Librăria 12 – Slavici
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 37
Phone-square 0770282352; 0212305418

Librăria 13 – Steaua
B-dul Ion Mihalache nr. 174, bl. 175
Phone-square 0770694618; 0212243175

Librăria 34 – Ion Creangă
Calea Griviţei nr. 134
Phone-square 0770964600; 0212229870

Librăria 41 – Lumina
Calea Dorobanţilor nr. 168, bl. 15
Phone-square 0770738056; 0212300880

Librăria 56 – Mihalache
B-dul Ion Mihalache nr. 42, bl. 35
Phone-square 0770807383; 0213168780

Librăria 88 – Edgar Quinet
Str. Edgar Quinet nr. 10
Phone-square 0771340427; 0213113043

Librăria 880 – Academiei
Str. Academiei nr. 7
Phone-square 0770925405; 0213155676

Librăria 94 – Papirus
Bd. General Magheru nr. 27, bl. 27
Phone-square 0770532230; 0213168321

Sectorul 2

Librăria 15 – Moșilor 199
Calea Moșilor nr. 199 , bl. 3
Phone-square 0770752714; 0212105209

Librăria 42 – Moșilor 306
Calea Moșilor nr. 306 , bl. 56
Phone-square 0770856979 0212109350

Librăria 53 – Iancului
Șoseaua Iancului nr. 7, bl. 109B
Phone-square 0770983757; 0212502758

Librăria 108 – Colentina
Șoseaua Colentina nr. 53, bl. 59
Phone-square 0770506438; 0212421702

Librăria 137 – Lacul Tei
Bdul Lacul Tei nr. 109, bl. 13A
Phone-square 0771071485; 0212423075
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Sectorul 3

Librăria 19 – Theodor Pallady
Theodor Pallady nr. 2, bl. M2A
Phone-square 0770341547; 0213482890

Librăria 22 – Mihai Bravu 296
Șoseaua Mihai Bravu nr. 296 , bl. 7
Phone-square 0770478059; 0213216415

Librăria 87 – Liviu Rebreanu
Liviu Rebreanu nr. 14, bl. K
Phone-square 0771053802; 0213410850

Librăria 109 – Camil Ressu
Bdul Camil Ressu nr. 20,  
bl. B16BIS
Phone-square 0775560723; 0213243395

Librăria 139 – Lucreţiu 
Pătrășcanu
Bd. Lucreţiu Pătrășcanu nr. 17,  
bl. MC18
Phone-square 0770637993; 0213403059

Sectorul 4

Librăria 1 – Luceafărul
Bdul Unirii nr. 10, bl. 7B
Phone-square 0770517178; 0213157753

Librăria 7 – Progresul
Șoseaua Giurgiului nr. 119, bl. 11
Phone-square 0770597969; 0214503164

Librăria 37 – Șincai
Gheorghe Șincai nr. 6, bl. 2
Telefon: 0770279584; 
0213303658

Librăria 39 – Obregia
Bdul Alexandru Obregia nr. 25,  
bl. Sud 1
Phone-square 0770690338; 0214608207

Librăria 60 – Olteniţei
Șoseaua Olteniţei nr. 140, bl. 5
Phone-square 0771031036; 0213321307

Librăria 71 – Giurgiului
Soseaua Giurgiului nr. 129, bl. A2
Phone-square 0772225209; 0214501457

Librăria 106 – Brâncoveanu
Bdul Brâncoveanu nr. 114, bl. M1
Phone-square 0771269059; 0214603425

Librăria 117 – Tulnici
Tulnici nr. 1 , bl. 47
Phone-square 0771269069; 0213323172

Librăria 143 – Berceni
Șoseaua Berceni nr. 43, bl. 109
Phone-square 0773862425; 0213344701
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Sectorul 5

Librăria 10 – Mărgeanului
Mărgeanului nr. 18, bl. M37
Phone-square 0771269384; 0214205775

Librăria 55 – Rahovei 291
Calea Rahovei nr. 291, bl. 81C
Phone-square 0773862427; 0214233360

Librăria 96 – Rahovei 305
Calea Rahovei nr. 305, bl. 52
Phone-square 0770412217; 0214233074

Librăria 114 – 13 Septembrie
Calea 13 Septembrie nr. 117,  
bl. 123
Phone-square 0770151265; 0214106700

Sectorul 6

Librăria 44 – Giulești
Șoseaua Giulești nr. 133
Phone-square 0773862418; 0212212172

Librăria 70 – Iuliu Maniu
Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17
Phone-square 0770870336; 0214300132

Librăria 72 – Lyceum
Bdul Iuliu Maniu nr. 140
Phone-square 0770742262; 0214343007

Librăria 90 – Hașdeu 
(Orizont)
Drumul Taberei nr. 18,  
bl. Orizont
Phone-square 0770267709; 0214132496

Librăria 91 – Drumul Taberei
Drumul Taberei nr. 93 , bl. 701B
Phone-square 0770412265; 0214131400

Librăria 128 – Crângași
Șoseaua Crângași nr. 18, bl. 42
Phone-square 0770414829; 0212215881

Librăria 138 – Vlădeasa
Vlădeasa nr. 1, bl. C67
Phone-square 0771361447; 0214132905
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ARCUB – Hanul Gabroveni
Str. Lipscani nr. 84 – 90 cu corespondent 
în strada Gabroveni nr. 50-53, București

Telefon: +40 21 795 36 02/03 (Secretariat)
Fax: +40 21 795 36 04
E-mail:
Informații generale: secretariat@arcub.ro
Serviciul PR: pr@arcub.ro
Serviciul Achiziții publice: achizitii@arcub.ro

www.arcub.ro



Reţeaua Muzeului Naţional 
al Literaturii Române
MNLR Hub Griviţei
Calea Griviței 64-66
Programări: 0762 671 698, 
relatiipublice@mnlr.ro
Sediul expoziției de bază a MNLR
Strada Nicolae Crețulescu 8
Tel.: +4031 426 00 24

CASE MEMORIALE 
Programări: 0723 154 052 / case.memoriale@mnlr.ro
Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărţișor”
Strada Mărțișor 26, sector 4, București
Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”
Strada George Bacovia 63, sector 4, București
Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian”
Strada Gheorghe Marinescu 19, etaj 2, ap. 12,  
interfon 12, sector 5, București
Casa Memorială „Liviu și Fanny Rebreanu”
Strada Gheorghe Marinescu 19, ap. 11, in-
terfon 11, sector 5, București
Casa Memorială „Anton Pann”
Strada Anton Pann 20, sector 3, București

www.mnlr.ro
culturaindirect.ro



„Bucureștiul vă așteaptă să-l auziți, să-l 
ascultați și să-l cunoașteți. Cu bulevardele 
lui zgomotoase, cu piețele lui colorate, cu 
casele pe jumătate dărâmate în care cresc 
copaci, cu tramvaie și metrou, cu palate și 
dughene, cu oameni de poveste. Poate o să 
vă pară fioros. Poate o să vă pară copleșitor, 
poate o să își arate din când în când colții, dar 
vă promit că sub solzii Balaurului veți găsi 
pitite sute de secrete și povești necunoscute, 
povești care abia așteaptă ochii voștri atenți 
și urechile voastre ascultătoare. Căci pentru 
fiecare generație orașul îmbracă un alt chip.

Victoria Pătrașcu, 
scriitoare
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