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când toate acele 
momente 
vor fi amintiri.

acele amintiri 
pe care le vei căuta 
într-o zi.

‘
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Splaiul Independenţei, 
Cheiul Dâmboviţei, 
zona Izvor

Dedicație specială: pentru Ana

Dăruită celor care îndrăznesc 
să viseze frumos și fără limite și 

să dea viață visurilor
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Și un mulțumesc special lui Carmen



Nu aveam de unde şti că aici 
suntem la porţile Răsăritului, 
unde nu se ia în serios nimic.

Mateiu I. Caragiale, 
Craii de Curtea-Veche

‘
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Aveam în jur de doi ani, cel puţin aşa mi s-a spus 
şi probabil că aşa a fost, când m-am întâlnit 
prima dată cu Bucureştiul. Îmi imaginez însă că 
şi acele momente s-au aşezat în ceea ce ar putea 
să fie harta călătoriei mele prin lume, prin viaţă. 

Îmi spun că toate clipele prin care trecem se 
cuibăresc undeva în noi, într-o hartă unică, 
inconfundabilă, ce se schimbă și ne schimbă 
permanent şi nu se mai şterge niciodată, asemeni 
unui tatuaj pe viaţă.

O hartă ce îşi măreşte graniţele continuu, cu 
nesaţ, şi prinde alte forme cu fiecare anotimp ce 
ne poartă prin fel de fel de locuri cu promisiunea 
de amintiri proaspete şi întâlniri noi. 

Sau poate că totul este de la bun început 
imprimat în harta destinului nostru. Noi nu 
facem decât să urmăm drumurile ce ne sunt date 
să ne ducă spre locuri, oameni, aventuri.

‘
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În stația 
de metrou 
Gara de 
Nord 
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o notă

Răsfoieşti o colecţie de momente citadine. Este o 
selecţie personală şi {al naibii de} subiectivă de 
imagini, gânduri, poveşti.

Aceste momente cu orașul și oamenii lui, 
surprinse în timp și în timpul plimbărilor prin 
București au fost aşezate într-o suită numită prin 
anotimpuri.

Sunt secvenţe pe care le-am aşteptat, căutat, 
găsit din întâmplare {chiar dacă nimic nu e 
întâmplător, e doar modul nostru de a privi 
întâmplarea}. Sunt imagini pe care le-am luat cu 
mine pentru că este un alt fel de a păstra o clipă 
efemeră.

Alături de fotografii am așezat gânduri răzleţe, 
poveşti și vorbe auzite sau citite, amintiri trezite 
şi câteva întâlniri cu oameni care mi-au ieşit 
cândva, nu întâmplător, în cale. 

www.calatoriilasingular.ro

Facebook
Mira Kaliani

Călătorii la Singular

Google + 
Mira Kaliani

Călătorii la Singular

Twitter 
@MiraKaliani 

Pinterest
Mira Kaliani 

Tumblr
mirakaliani.tumblr.com
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Fântâna 
George 
Grigorie 
Cantacuzino   
{fost primar 
în 
București}, 
construită în 
1870.

Parcul 
Carol
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Merg, stau, aştept. E un ritual vechi. 

Nu pot spune întotdeauna exact de ce mă 
opresc sau ce mă face să aștept la un 
moment dat într-un anumit loc. Nu știu ce 
vreau în acea secundă, dar ceva mă face să 
stau în așteptare, să-mi ascu{l}t răbdarea, 
să pândesc o șansă. Sper însă că atunci 
când întâlnesc ceva ce poate fi pentru mine 
o poveste de păstrat într-o imagine să nu 
îmi scape clipa. 

În toate incertitudinile mele, un lucru îmi 
pare sigur și atunci trebuie să cred în el și 
cred că momentul următor vine 
întotdeauna cu o nouă promisiune.

Timpul e transformare, alunecă mereu 
spre schimbare și noi ne schimbăm cu 
fiecare anotimp prin care trecem.

Ceea ce rămâne la fel, 
într-un etern prezent 
trecut, este povestea 
prinsă într-o imagine 
foto. Acolo trăieşte mai 
departe exact aşa cum a 
fost când m-am oprit, 
am stat, am privit, am 
aşteptat. 

Uneori povestea a venit.

‘
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Strada 
Poștei,
Centrul 
Vechi

Când orașul 
așteaptă
înfrigurat
primăvara
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{PRIMĂVARA}

Când este primăvară, 
puțină nebunie

îi priește chiar și unui rege.

Emily Dickinson

‘
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Un lucru ştiu 
sigur: 
oricâte miracole 
poate aduce 
iarna, 
mereu voi fi 
a primăverii.  

Parcul Titan, 
cartiere Dristor-
Titan

14



Lacul 
Herăstrău,
în fundal
Casa Presei
Libere
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Se mişca totul 
într-un cântec aprins de dor, 

salcia ca o cadână orbitoare dansa 
dezmăţat 
cu vântul tânăr 

iar eu vânam începuturi. 

Începuturile acelea 
pline de capricii, 
sălbăticie, 
frumuseţe brodată 
cu promisiuni.

‘
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Îmi place sentimentul de a o lua de la capăt. 
Îmi plac dimineţile. 
Opririle. 
Primăverile crude. 
Obstacolele. 
Temerile şi neastâmpărul din întrebările ce 
dau fiori la orice răspântie. 

Fără astfel de momente m-aş risipi în 
plictiseala unui drum drept şi lipsit de viaţă, 
senzaţii, exclamaţii. 

Orice anotimp aduce un început. Eu mă pierd 
nebuneşte de fiecare dată în cel ce soseşte cu 
vântul de primăvară şi înfloreşte sub ploile 
fierbinţi ale verii.

Fiecare moment poate fi un început. 
O rază de soare. 
O mai dă-mi o şansă. 

Parcul Herăstrău
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El rătăceşte astfel, bucurându-se în final de fericirea 
fugară, puţin complicată a celor născuţi vagabonzi. 

Isabelle Eberhardt
scriitoare şi exploratoare din Elveţia

Ai trecut vreodată prin sentimentul acela că te-ai 
născut vagabond, că nu aparţii vreunui loc şi ceva 
te împinge să tot cutreieri până când, poate, într-o 
zi, îţi vei găsi locul, îl vei găsi pe acasă al tău?

Sau poate că pentru unii acasă este pretutindeni.

Nu ştiu dacă norocoşi şi fericiţi sunt cei care îşi 
găsesc repede acel loc şi rămân acolo o viaţă sau cei 
care îl caută o viaţă. Probabil şi unii, şi alţii se 
consideră la fel.

În schimb știu că 
fericirea e hoinară 

şi ajunge 
întotdeauna la 

fiecare.

‘
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Calea 
Victoriei
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Aștept primele fire de lumină 
matinală, într-o linişte 
citadină nefirească.

Oraşul pare departe, adormit 
într-o dimineaţă leneșă, 
prelungită. 

‘
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Clădiri  vechi, din
Bucureștiul altor 
vremuri. 

În fundal, turnul 
clădirii Teatrului 
Bulandra, unde
inițial a fost 
Palatul Ligii 
Culturale, 
construit între 
anii 1926-1929. 

Cheiul 
Dâmboviței,
zona Izvor
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Ceea ce îmi place la fotografie 
este că prinde un moment care 

s-a dus pentru totdeauna, 
imposibil de a-l reproduce. 

Karl Lagerfeld 

‘
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Primăvara 
la muzeu

Muzeul de 
Artă, 
Palatul 
Regal –
Calea 
Victoriei
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Ploua încet și monoton şi asta nu putea să fie suficient. 
Era frig, întunecat, pustiu – una din acele zile de 
martie care nu se simțea în stare să fie încântătoare.

Am intrat în Parcul Herăstrău, din zona Băneasa, şi, în 
acea zi şi din acel loc, o clădire comunistă m-a făcut 
după mulţi ani să o privesc şi pentru prima dată să mă 
văd surprinsă.  

Stăteam pe malul lacului şi îmi spuneam am fost în 
clădirea asta de zeci de ori şi nu am privit-o. Cotidianul la 
care am lucrat în anii 2000 a avut redacţia aici. 
Departamentul de reportaj era la etajul 9, de unde 
aveam acces direct la terasă pentru a privi Bucureştiul 
de sus. 

Însă probabil că atunci când eşti prea obişnuit cu ceva, 
se întâmplă un lucru, o reacţie poate firească: începi să 
crezi că nu mai are prin ce să te surprindă şi, treptat, 
sfârşeşti prin a uita de el, a nu te mai uita la el. 

Ştii că e acolo, 
la fel, mereu 
neschimbat,
anotimp cu anotimp, 
zi de zi, 
minut cu minut. 

În acea zi, vechea 
clădire comunistă
m-a făcut 
să o privesc. 

‘
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Casa Presei 
Libere - Piaţa 
Presei Libere, 
zona de nord

Vedere de pe 
malul lacului 
Herăstrău, 
într-o zi 
melancolică de 
martie în care 
primăvara își 
etala suita 
imprevizibilă 
de capricii și 
extravaganțe.
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În acea perioadă, se numea Casa Scânteii, de la 
ziarul Scânteia, cotidian al Partidului Comunist 
Român. După căderea regimului comunist din 
România, în decembrie 1989, numele 
complexului s-a schimbat în Casa Presei Libere. 

Modelul arhitectural a fost preluat în special de 
la cel al universității Lomonosov, una din cele 
şapte construcții zgârie-nori din Moscova lui 
Stalin construite în combinaţia de baroc rusesc, 
stil gotic şi tehnologie americană folosită pentru 
zgârie-nori. În cazul clădirii rusești, inspirația a 
fost Manhattan Municipal Building din New 
York City. 

Casa Presei Libere se întinde pe o suprafaţă de 
23.000 de mp şi are o înălţime de 104 metri. 
Până în anul 2007 a fost cea mai înaltă clădire 
din București.

Clădirea cunoscută azi 
cu numele de Casa 
Presei Libere a fost 
construită între anii 
1950-1957, ca sediu 
pentru redacţii şi 
edituri ce publicau 
ziare, reviste şi cărţi  
destinate propagandei 
comuniste. 

‘
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Casa 
Presei 
Libere, 
vedere de 
pe malul 
lacului 
Herăstrău
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O plimbare 
nocturnă, cu 
bastonul prin 
București

Palatul 
Parlamentului
- Piața Constituției
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Bucureștiul e un infern, 
însă un infern cu orchestră 

simfonică. 

filmul  Steaua fără nume

‘
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Vagi, 
infinite 
promisiuni 
sub cerul 
de început 
de vară

Lacul 
Văcăreşti, 
zona
Vitan-
Bârzești
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{VARA}

Dă-mi focul şi
frivolitatea 
nopților de vară.‘
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Nopțile cele 
tinere, calde, albe

Strada Lipscani, 
Centrul Vechi
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Sunt câteva locuri care m-au cucerit 
la prima vedere şi revin mereu la ele. 
Unul este cartierul Cotroceni pe care 
l-am cunoscut în studenție. În acei 
ani, deseori la prima oră a 
dimineților și în serile line de vară, 
hoinăream pe străduţele înverzite 
din acest cartier select al 
Bucureștiului şi uitam celălalt
Bucureşti. 

Îmi plăcea liniştea lui, senzația că 
sunt singură acolo. Treceam pe lăngă 
case acoperite de iederă, vile cu 
arhitectură elegantă, în spatele 
cărora nu răzbătea aproape niciodată 
viață, mă desfătam în atmosfera de 
oraş cu stil. 

‘
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Strada 
doctor 
Joseph 
Lister, 
cartier 
Cotroceni
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După ce a scăpat cu viață și 
a ajuns domnitor, Şerban 
Cantacuzino a spus că va 
ridica în Cotroceni o 
biserică. Și-a ținut 
promisiunea şi în 1682 a 
ctitorit mănăstirea 
Cotroceni. După trei secole, 
în 1984, biserica a fost 
demolată, la ordinul lui 
Nicolae Ceauşescu. Acum, 
este reconstruită și se poate 
vizita.

Numele Cotroceni vine de la vechiul 
cuvânt a cotroci ce avea sensul de a 
scotoci, a cotrobăi.

Se spune că Şerban Cantacuzino {a trăit 
între 1640 – 1688 şi din 1678 şi până în 
anul morţii a fost domnitorul Ţării 
Româneşti} a intrat în conflict cu 
domnitorul Gheorghe Duca. În 1678 a 
fost nevoit să fugă ca să nu fie ucis de 
oamenii trimiși de acesta. A fost urmărit 
şi a stat ascuns trei zile în pădurile dese 
şi nemărginite ce se întindeau pe atunci 
și în Cotroceni. În Codrii Vlăsiei se 
adăposteau şi haiduci căutaţi de poteră. 

Aceasta era formată din oameni înarmaţi 
care aveau ordin de la domnitor să 
prindă răufăcători. Poteraşii cotroceau-
scotoceau pădurea pentru a-i găsi pe cei 
neîmpăcaţi cu legile domneşti.

‘
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Strada doctor 
Grigore 

Romniceanu,
cartier Cotroceni
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Coloane și 
Iederă

Vilă în
cartierul
Cotroceni
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Totul poate fi luat în 
glumă în oraşul în care 
comedia a fost mereu 
aplaudată. 
‘
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Teatrul de 
Comedie -
Strada 
sfântul 
Dumitru, 
Centrul 
Vechi
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Umblu pe bulevarde, 
caut amintiri între apusuri 
şi răsărituri, într-un oraș 
ce nu-și cunoaște liniștea, 
vâjâie continuu până târziu 
în noapte. 

Doar la prima lumină 
a dimineţii îşi ia o pauză de 
mişcare şi tumult şi alunecă 
în surdină, pentru ca 
în clipa următoare 
să izbucnească și mai plin 
de viață și să o ia de la 
început într-o altă zi, 
în ritmul lui cu toane.

‘
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Dragoste la Ateneu

Ateneul Român,
Calea Victoriei
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Pavel Dmitrievici 
Kiseliov a fost un 
conte rus, cunoscut  
în România în 
varianta franceză a 
numelui – Kis(s)eleff. 

Între 1829 şi 1834, a 
condus administraţia 
militară rusă în 
Moldova şi Ţara 
Românească. 

Atunci, s-a înfiinţat o 
comisie pentru 
înfrumuseţarea
oraşului şi 
Bucureștiul a început 
să apară într-o ținută 
mai modernă.

Pe șoseaua Kiseleff
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Orașul e o paradă a contrastelor. 
Excelează în improvizații, 
dezacorduri de stil, 
tânjește după un strop de 
armonie. 

Orient şi Occident, est şi vest 
într-un sud 
etern superficial.

Amalgamul lui e ca o vrajă, 
firea lui aprinsă, vie, zgomotoasă, 
zăbovește în memorie 
și stârnește 
din când în când 
nostalgii și doruri.

‘
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Strada Nicolae Tonitza -
zona Centrul Vechi
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Calea 
Victoriei
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Calea Victoriei a fost inclusă în 
Bucureşti la sfârşitul secolului 
al XVII-lea, în timpul domniei 
lui Constantin Brâncoveanu 
{1688 - 1714}. 

Acesta a amenajat un drum, pavat cu trunchiuri mari 
de copaci, și l-a numit Podul Mogoşoaiei, deoarece 
făcea legătura între palatul domnitorului din 
Bucureşti şi cel de la Mogoşoaia, o aşezare la 15 
kilometri de oraş. 

Podul Mogoşoaiei a devenit  repede un drum 
principal şi de-a lungul lui şi al timpului s-au 
construit, fără un plan arhitectural, case, hoteluri, 
prăvălii, unele transformate mai târziu în magazine 
de lux.

Numele actual –
Victoriei – îl 
primeşte în 1878, 
după victoria în 
Războiul de 
Independenţă, 
când armata 
română a intrat în 
Bucureşti pe aici. 

‘
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Pasajul 
Victoriei
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Descoperisem în timpul 
studenţiei, în apropiere de 
facultate, două locuri care aveau 
tot ce trebuie pentru curiozitatea 
mea urbană. Erau două pasaje, 
Englez şi Victoriei, ce fac legătura 
între calea Victoriei şi strada 
Academiei şi pe care le traversam 
deseori în drumul spre şi dinspre 
universitate. 

Treceam pe aici și imaginaţia mea 
își lua zborul. Inventam fără 
oprire zeci de poveşti din 
Bucureştiul altor generații. 

Povești care poate nici nu trebuie 
să mai fie inventate. 

Pasajul Englez
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Lipscani, Gabroveni, Blănari, Şelari, 
Şepcari, Căldărari, Covaci, Smârdan, 
Franceză, Stavropoleos. Cele mai 
cunoscute și umblate străzi din 
Centrul Vechi al Bucureștiului.

În vremea domnitorilor, în această 
zonă se afla și curtea domnească prin 
urmare locul a fost preferat de 
negustori şi meşteşugari care au 
început să construiască aici clădiri cu 
două caturi. La parter, aveau ateliere 
și prăvălii, la etaj erau locuințe. 

Cele mai multe din clădirile de azi 
sunt din secolul al XIX-lea. 

‘
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Așteptarea - graffiti

Strada Covaci, 
zona Centrul Vechi
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Clădiri pe 
strada 
Lipscani, 
Centrul 
Vechi
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La fel ca în alte orașe europene, 
și în București unele străzi din 
Centrul Vechi şi-au primit 
numele de la breslele de 
meseriași care lucrau pe vremuri 
acolo şi cu acele denumiri au 
rămas şi azi. 

Negustorii şi meşteşugarii de 
atunci se grupau în funcţie de 
îndeletnicirile lor şi ocupau câte 
o stradă unde aveau atelierele şi 
prăvăliile. 

Aici, pe strada Şelari, erau 
şelarii, adică cei care făceau şei 
şi tot ce includea harnaşamentul 
pentru cai.

Strada Şelari, 
Centrul Vechi
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La începutul 
secolului al XVIII-
lea, prin acest loc 
se întindea o 
grădină în care se 
spune că 
domnitorul  Ţării 
Româneşti de 
atunci, Constantin 
Brâncoveanu, îşi 
petrecea timpul 
liber în zilele calde 
de vară.

Grădina nu mai 
există din secolul 
al XIX-lea, când 
locul a fost 
reamenajat. 

Numele străzii i-a fost dat de breasla fierarilor, meșteri care 
locuiau, lucrau şi îşi vindeau mărfurile aici. Covaci este un 
cuvânt de origine slavonă, kovačĭ, şi înseamnă fierar.53

Strada Covaci, 
Centrul Vechi



La început, s-a 
numit Uliţa Mare. 
De la jumătatea 
secolului al XVIII-lea 
oamenii au început 
să-i spună la lipscani, 
de la negustorii care 
îşi vindeau aici 
mărfurile aduse din 
Leipzig, Germania.  

În acea perioadă, 
oraşul german era 
numit în română 
Lipsca iar locuitorilor 
li se spunea lipscani. 
De atunci, numele 
acestei străzi vechi și 
populare din 
București a rămas 
Lipscani.Pe strada  Lipscani, 

Centrul Vechi
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A fost botezat Pasagiul 
Bulgaria, dar azi este cunoscut 
cu numele de Pasajul Francez. 

Are o lungime de numai 65 de 
metri şi face legătura între 
străzile Gabroveni şi Covaci. 

Ansamblul arhitectural este 
format din stradă și clădiri și a 
fost realizat la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. Se spune 
că a fost un proiect modern 
prin care s-a dorit trecerea de 
la curtea interioară a unui han 
la o stradă publică aflată între 
clădiri înșiruite ordonat și 
uniform de o parte și de alta.

Pasajul Francez,
Centrul Vechi55
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Între 1683 – 1686, a fost ridicat 
cel mai mare han din 
Bucureşti, proiectat după 
modelul hanurilor veneţiene. 

Hanul lui Şerban Vodă
{Șerban Cantacuzino, 
domnitor al Țării Românești 
între 1678 și, până la moarte, 
în 1688} avea o curte largă și o 
singură poartă de acces. Arăta 
ca o adevărată fortăreaţă, fără 
ferestre exterioare, spun 
însemnările făcute de călătorii 
vremii. A fost demolat în 1883 
şi pe acel loc a fost ridicat un 
palat în stil renascentist.

‘
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Clădirea 
Băncii 

Naţionale 
se află pe 

locul unde, 
în alte 

vremuri, 
poposeau 
călători la 

vestitul han 
al lui 

Șerban 
Vodă.

Strada 
Lipscani, 
intersecție 
cu strada 
Eugeniu 
Carada 
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În mijlocul 
Bucureștiului, în 
Centrul Vechi, între 
calea Victoriei și 
strada Lipscani, 
printre puburi și 
cafenele, se găsește 
un loc în care 
zgomotele orașului 
se frâng și rămân la 
poartă, dincolo de 
ziduri. 

Locul unde s-a ridicat biserica 
Stavropoleos era, la începutul secolului 
al XVIII-lea, la intersecția unor ulițe 
bătute de călători și negustori și între 
hanurile unde aceștia poposeau. 

Ctitorul bisericii Stavropoleos 
nu a fost domnitor, nici nu 
făcea parte din vreo familie de
boieri. 

A fost monah, se numea Ioanichie 
Stratonikeas și era originar din Epir. 
El a lăsat Grecia și a venit la București 
unde a deschis un han și, la cererea 
comunității negustorilor greci, a înălțat 
în curtea hanului o biserică.

‘
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După ce Ioanichie a fost ales mitropolit 
al Stavropolei, biserica a primit numele 
de Stavropoleos. Este forma românească 
a cuvântului grecesc Stauropolis, Orașul 
Crucii.

În serile de vară, când 
Centrul Vechi răbufnește 
în culori intense de 
sunete, curtea interioară 
rămâne tăcută în lumea 
ei nelumească. 

Timpul pare aici rătăcit 
în alt veac. 
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O ploioasă, 
tainică, 
duioasă 
dimineață de 
vară

Biserica 
Stavropoleos -
strada 
Stavropoleos, 
Centrul Vechi
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Îndrăgeam acea oră când 
răbufneşte sub cer febra 

oraşelor. 

Marguerite Yourcenar

‘
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Târziu, în 
noaptea de 
mai, vioara 
cânta

Pasajul 
Macca-
Vilacrosse
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Pasajul Macca-Villacrosse
a fost realizat în 1891 și face 
legătura între calea Victoriei 
şi strada Eugeniu Carada. 

Numele i-a rămas de la 
arhitectul Xavier Villacrosse 
și negustorul Mihalache 
Macca, soții celor două 
surori care au moștenit 
terenul unde a fost construit 
pasajul.

Pasajul Macca-
Vilacrosse
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Pasajul 
Macca-
Vilacrosse
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Orașul pare 
câteodată 
inepuizabil şi în 
stare să celebreze 
fiecare moment din 
zi și noapte. 
Bucuria de a fi.

O noapte parfumată 
cu doruri 
nemărturisite și 
sunete nostalgice.

Strada Franceză, 
Centrul Vechi
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În ritm de 
vară

Întâlnirea 
dintre 
strada 
Franceză 
și strada 
Nicolae 
Tonitza, 
Centrul 
Vechi
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Când 
orașul se 
umple de 
viață, 
ritm,
artă 

Atmosferă 
în Noaptea 
Muzeelor 

Muzeul de 
Artă, Calea 
Victoriei
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Nu poate exista numai 
frumos sau doar urât. 

Întotdeauna în frumos 
stă pitit un strop de urât 
şi în urât unii pot găsi și 
un fir de frumos.

La prima vedere, un loc ne 
cucerește sau nu, ne place sau ne 
lasă indiferenți. Ne putem atașa 
de un loc și în funcţie de 
experiențele trăite acolo, de 
întâmplări, de imaginaţie, de 
amintiri. Îl iubim sau nu prin
oamenii pe care i-am cunoscut. 
Putem reveni la el, îl putem 
părăsi pentru totdeauna.

Bucureştiul meu este interesant, 
respingător, atractiv, enervant, 
obositor, viu, haotic, zgomotos,
irezistibil, colorat, tern. 

Are zeci de chipuri. Plec și mă 
întorc și plec departe și e ca un 
joc poate fără de sfârșit.

‘
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Septembrie

Muzeul Satului
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Multicolorele covoare de frunze veștede s-aștern
În ritmul vântului de toamnă.

Ion Minulescu

{TOAMNA}

‘
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Romanță 
în șoapte 
arămii

Parc Titan,
cartiere 
Dristor-
Titan
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Lumina 
translucidă a 
dimineții aluneca 
lin peste oraș, 

Ceața îmbrățișa 
totul în jur,

Aerul nostalgic 
mângâia chipurile,

Totul în jur avea 
un fir de magic, 
rămas nedeslușit.

‘
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în vânt, în 
taină, 
prin ape 
vrăjite cu 
cețuri 
subțiri 

Lacul 
Văcărești, 
zona 
Vitan-
Bârzești
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Auriul fierbinte al copacilor se răsfăţa sub razele 
unui soare de octombrie duios. Salcia se închina 
acum supusă. Mii de frunze se adunau într-un 
covor fragil şi dădeau jos, pe pământ, ultima lor 
reprezentaţie fastuoasă. 

Am traversat parcul Herăstrău şi m-am văzut 
dintr-o dată în alt decor, complet desprins de 
celălalt Bucureşti, departe de dizarmonia de pe 
bulevardele din care abia ieşisem. 

Neastâmpărul naturii era cumva potolit de 
personajul perfect pentru această poveste. O 
călugăriţă de rit ortodox stătea acolo, în hainele 
ei negre ce tânjeau parcă după tonurile 
înflăcărate ale toamnei.

M-am oprit și am împărţit cu ea, fără să ştie, cred, 
splendoarea efemeră a unei zile de octombrie şi 
liniştea nefirească pentru un oraş ce rar oferă un 
moment în care e celebrată tăcerea.  

Imaginea îmi pare 
acum ireală şi 
irepetabilă. A fost 
o clipă unică şi 
feerică şi, uneori, 
mă întreb dacă a 
existat cu adevărat. 
Singura dovadă că 
am trăit-o în realitate 
rămâne pentru mine 
această fotografie. 

‘
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Când toamna vine 
în oraş şi face un 
spectacol pentru el

Parcul Herăstrău, 
vrăjit de toamnă
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Noapte de 
decembrie

Grădina 
Cişmigiu
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Dacă nu am avea iarna, 

primăvara nu ar mai fi 

atât de încântătoare 

pentru noi.  

Anne Bradstreet

{IARNA}

‘
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Soarele strălucea în zadar şi în 
acel decor sticlos şi orbitor, 
undeva pe lacul îngheţat din 
parc, o pasăre şi-a lăsat urmele 
pe zăpadă şi au rămas acolo, ca 
nişte ochi goi, amorţite într-o 
cărare ondulată ce se pierdea 
prin stufăriş. 

Ramuri goale, albite de iarnă, 
atârnau nemişcate, răpuse şi ele 
de frig.

Şi atunci doi tineri au apărut 
lângă mine şi m-au rugat să le 
fac o poză.  

Parcul Titan, 
cartiere Dristor-Titan
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În fiecare iarnă,
Când maiestuosul soare îşi întoarce faţa de la noi,

Pământul coboară într-o vale a întristării,
Şi ţine posturi, şi se tânguieşte, şi se înveleşte în 

haine de doliu,
Lăsându-şi ghirlandele de nuntă să putrezească –

Apoi saltă în primăvară spre săruturile ce i se reîntorc.

Charles Kingsley

‘
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Lumini de 
decembrie

Bulevardul
Nicolae 
Bălcescu
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Aş vrea ca nopţile prelungi din ierni să 

aibă cel puţin frivolitatea din cântecele 

verii. Să nu mai poarte în ele fiorii de 

gheaţă din baladele nordice. 

Aş putea să iubesc iarna dacă nu mă 

gândesc la întunericul aproape 

nesfârşit şi la vântul ce amorţeşte 

pleoape şi priviri. 

La munte, iubesc întotdeauna iarna, cu 

tot cu vântul ei ce mă învineţeşte. 

În Bucureşti, sunt fericită cu ea câteva 

zile. Atunci când începe să ningă cu 

fulgi mari, copilăroși, şi până când 

zăpada nu este tot mai urâţită de paşi.

‘ Și totuși, pentru 

visurile rebele pe 

care le provoacă, 

pentru strălucirea ei 

și miracolele 

promise şi repede 

luate de vântul de 

nord, uneori mi se 

face dor de iarnă. 
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Grădina 
Cișmigiu
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E încă întuneric, merg pe aleile 

aproape pustii şi ninse 

ca-n poema rusă. În decorul alb și 

fantomatic al parcului, o poveste 

ce se repetă mereu, mă apuc să 

visez în culori, să cutreier mări, 

plaje, insule cu apusuri fierbinţi. 

Încep să apară primele fire din 

lumina rece a dimineţii, aproape 

ireal de repede. Timpul fuge 

prea iute pentru iarnă. 

‘
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Alee,
Grădina 
Cișmigiu
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Ies din parc şi intru într-o cafenea unde se 

pare că la acea oră suntem invitaţi doar eu şi 

Chris Rea, care caută şi el vara {asta face de 

când îl ştiu}. Plec şi eu cu el după vară, dar 

el nu va afla niciodată că într-o dimineaţă de 

decembrie dintr-un Bucureşti nins eu am 

umblat cu el după veri. 

Visez şi mă alint şi răsfăţ cât pot în căldură, 

mă moleşesc de bine şi uit de timp. 

Scriu sau pretind şi mă uit la imagini făcute 

în anotimpurile aprinse de soare.  De la o 

fotografie cu o toamnă voluptuoasă, privirea 

îmi fuge afară, în stradă. 

Trec oameni un 
pic gârboviţi de 
frig şi vânt şi 
rosturi pierdute 
şi, după un timp, 
mi se pare că 
arată tot mai 
mult a nişte 
oameni de zăpadă. 

‘
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Şi totuşi, în bezna şi gerul 

iernii înţeleg mai bine 

sentimentul aprecierii. 

Îmi exersez preţuirea.

{și ascult Oameni de zăpadă}

Grădina 
Cișmigiu

87



Îmi amintesc în detalii 
seara de octombrie, când 
peste Bucureşti a nins cu 
voluptate. 

Fulgi bucălați mi se 
aşezau pe pleope {și nu 
eram singura} şi în lumina 
caldă a felinarelor totul 
părea o fantezie. 

Strada Covaci, 
Centrul Vechi
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Siluete pe 
alb

Parcul 
Titan,
cartiere  
Dristor-
Titan
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Era dimineața zilei de Crăciun. 
Totul se revărsa într-o liniște 
confortabilă, trândavă.

Din apropiere, s-au înălțat
deodată sunetele însingurate ale 
unui fluier. M-am uitat în jur și 
am văzut un om singur, așezat la 
malul apei, cântând vântului, 
păsărilor, oricui l-ar fi ascultat.

Un pescăruș s-a apropiat și a stat 
acolo până când sunetele s-au 
oprit.

Cheiul Dâmboviței, Splaiul 
Independenței, zona Izvor
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Alunecam prin lumina unui apus rece şi magic, 
urmăream umbrele prelungi pe zăpadă şi îmi 
spuneam că e timpul să plec. Gândul însă 
înţepenise undeva, continuam să stau acolo 
aproape îngheţată şi totuşi nu făceam un pas.

Încremenisem parcă în gradele minus sub un 
soare ironic, grăbit să ajungă în cealaltă emisferă, 
unde probabil şi el se simţea mai bine.  

I-am văzut pe cei doi trăgându-şi copiii în sănii 
şi am aşteptat. S-au oprit puţin, apoi el a pornit 
înainte.  

A fost un moment simplu şi autentic, când acel 
loc ţintuit în gerul lui decembrie a respirat 
a viaţă. Cel puţin câteva secunde, dar uneori 
e suficient pentru a rămâne un moment într-un 
prezent etern. 

Parcul Titan, cartiere Dristor-Titan
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nostalgic și tăcut,
fiecare apus de soare  
are povestea lui.‘
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Ecouri -
Culorile 
amurgului

Lacul 
Herăstrău, 
vedere 
spre Piața 
Presei 
Libere
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Bucureştiul, îndeosebi, are 
cele mai toxice amurguri, în 
toate anotimpurile. E greu să 

rămâi singur, să nu te 
îndrăgosteşti, să nu-ţi cauţi 

pereche într-un astfel de oraş, 
în care soarele se stinge cu 

atâta melancolie...

Mircea Eliade
Nuntă în cer

‘
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Întâlnire 
sub un 
asfințit de 
soare 

Lacul 
Văcăreşti,
zona 
Vitan-
Bârzești
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DESCOPERĂ UN ALTFEL DE BUCUREŞTI 

Organizăm tururi personalizate ale Bucureştiului autentic, de la mărturii ale perioadei 
comuniste la biserici vechi şi case monument pline de poveşti. 

www.uncover-romania-tours.com diana@uncover-romania.com

http://www.uncover-romania-tours.com/


În flăcări
- Un toxic, 
intens, 
ireal,
apus de 
soare
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