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Am invitat 9 autori să cartografieze afectiv 9 puncte 
din spațiul public bucureștean. Declamațiile, îndreptate 
către locuri precise sau difuze, sunt coordonatele care 
nu fixează teritoriul, ci îl ramifică. Invităm cititorii să 
exploreze Bucureștiul în compania acestui ghid, să se 
așeze lângă texte sau în interiorul lor, să le citească 
sau interpreteze, subiectiv și cooperant la întâlnirea cu 
fiecare spațiu. Singurul punct cardinal este întâlnirea 
nemediată cu orașul.  

– Irina Radu & Cristina Vasilescu
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CALEA RAHOVEI, 
COLȚ CU PLANTELOR

Nu cred că S. a declamat vreodată, mai degrabă ea 
făcea posibile declamările din jurul ei. “Doamnă, 
doamnă, uită-te la noi!” strigau clădirile de la Națiunile 
Unite în urma ei și ea le lăsa să strige, povestindu-mi 
despre ele. 

Cred că așa ne-am îndrăgostit, mergând pe Calea 
Rahovei; pe ea am auzit-o prima dată vorbind despre 
Rahova care ajungea la Izvor. Pe fosta Calea Rahovei, 
actuală George Georgescu, puțin mai sus de Jariștea, 
am căutat împreună, insistent, casa gri, în care a 
copilărit. S-a bucurat că am propriul strat de amintiri 
în zonă, din liceu, în celălalt capăt al străzii. 

Pe Mărășești a mers ultima dată, singură, un drum lung 
prin soare. Venea să ne vadă lucrând și eram într-o 
fază exagerată și speculativă. Când s-a așezat lângă 
noi, avea o furculiță în încălțări și am râs. Era la fel de 
exagerat ca noi. 

Ne întâlneam la metrou Unirii, ieșirea dinspre Hanul 
lui Manuc, și întârziam, fiecare, în jur de o oră. Și în 
autobuz, lângă Parlament, își amintea de anii petrecuți 
la volan în America, imprimați în corp; nu-și amintea, 
o împingeau înapoi când încerca să se ridice de pe 
scaun. 

La Operă sau la spectacole de dans mă strângea de 
mână, să mă așez neapărat lângă ea sau ca să treacă 
timpul la ceva chinuitor de prost. 

Adriana Gheorghe

Calea Victoriei unde a locuit în tinerețe, CNSAS, Berce-
niul la care nu mă pot gândi, Splaiul de noaptea gale-
riilor, atâtea locuri cu mâncare și băutură, nenumărate 
străzi cu prea mult soare, vânt și iluminat electric 
devreme. 

Nu un loc, ci toate locurile care strigă acum după 
mine. Declamarea propriei biografii ar fi preferat-o 
ordonată de un concept.

Pe o alee cu trandafiri, mergea încet, minute întregi de 
la o floare la alta, ca o navă de la o stație la alta. Aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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CIȘMI

broasca verde de metal cu botul în sus din care nu 
țâșnește nimic. vecinătatea conservatorului reamintită 
constant de trompete și alte instrumente de suflat 
care reiau o temă, neducând piesa până la capăt. 
ciorile ce acum nasc acum dezbateri civice plecând 
gălăgioase spre crow inc la ora la care mă întorceam 
dimineața de la petreceri. tonomatul de cafea aflat pe 
latura deluroasă a parcului, pentru care trebuia să urci 
niște metri în pantă pentru a-ți merita cappuccino-
ul la pahar de plastic. lanțurile cu zale groase care 
legau stâlpii ce mărginesc aleile înlocuite cu unele mai 
potrivite pentru zgarda celor cinci câini ai doamnei 
administrator, cunoscută în toata zona. festivalurile de 
folclor din anii trecuți care nu doar poluau sonor, dar 
produceau și apariții inedite ale unor indivizi îmbrăcați 
în porturi populare, transformând plimbarea pe alei 
într-un bad trip. warren ellis trecând pe lângă la păuni 
în vremea când păunii se mai înfoiau în cuști. am fugit 
după el și pe urmă m-am rușinat când am vrut să-i 
spun ceva. masa de tenis dinspre lazăr aflată într-o 
zonă mai greu de dibuit. de fapt în cișmigiu nimic nu 
e prea greu de dibuit. în ultimii ani m-am atașat de 
un grup de patru bănci aflate cu fața spre palatul 
crețulescu pe care nu l-am vizitat niciodată. în dreptul 
lor se află o stelă neagră cu nume de soldați căzuți 
într-o bătălie din vv2 și inscripția graffiti:

pe cerul cuiva ai fost cea mai frumoasă stea

Jean Lorin Sterian

la care am rezonat de atâtea ori. de obicei sunt libere 
pentru că nu multă lume vrea să stea cu spatele la 
parc. din 2006 până în 2019 obișnuiam să spun despre 
cișmigiu că este curtea blocului. nu mai simt nevoia 
să mă plimb prin locul în care intrasem cândva cu 
venerație livrescă de provincial. mi-e suficient să-l 
simt respirând în spate, ca o persoană a cărei prezență 
te face să te simți în siguranță când adormi întors. 
poate din acest motiv am lăsat pe una dintre bănci o 
pernă.
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Bogdan Bălan

Pe bulevard se află o oroare de mare succes. Afacerea 
turcească găzduită într-o cutie galbenă de dimensiuni 
generoase poartă numele de Cuptorul cu pâine. De 
regulă, când intri, după ce treci pe lângă mormanul 
de lemne sprijinit de un perete pe care e imprimat 
în mod alchimic un înduioșător lan de grâu sub 
cerul senin, te poate aștepta o coadă survolată de 
mirosul margarinei, care confirmă succesul. Produsele 
adaptate gustului pieței sunt așezate pe suporți din 
onix iluminat care dau prezentării un aer exquisite. Te 
așteaptă specialitățile cu șuncă și cașcaval, pateurile, 
croissantele, dobrogenele, preferații tuturor, adictivii 
covrigi cu semințe, niște încercări grețoase de 

portokalopita, de fapt cam totul e grețos. 
Iar în privința pâinii, lipsită de drojdie 

și deci de orice dospire, avem 
de-a face cu niște dimensiuni 

gigante date de agenții de 
afânare, prezenți până 

și în clătite (!) și de 
sortimente precum: 
ciabată, lipie, 
integrală, țărănească 
ș.a.m.d. Fiind o 
afacere turcească, 
nu lipsesc nici 
versiunile sărăcite 
ale baclavalelor și 
sarailiilor, raftul cu 
semințe de floarea 
soarelui și frigiderul 

cu Sırma.

LA CUPTORUL CU PÂINE
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Acestea 
sunt livrate de-a 

lungul zilei, din laboratorul 
aproape industrial al brutăriei, unor 

consumatori nepretențioși, cel mai des 
mutați de curând în București în niște blocuri 

noi din vecinătate, care vin din lipsa unor 
opțiuni mai comode, și sunt oferite bineînțeles 
într-o pungă care e băgată într-o altă pungă. Pe 

ultima dacă nu vrei să o primești trebuie să insiști 
de mai multe ori, de fiecare dată. Firește, cam 

orice patiserie e, cum ar veni, rea. Dar aici e ceva 
excepțional de rău, care mă face totuși să intru 

și să îmi cumpăr din când în când, dintr-un 
act de autosabotaj. E ceva din display sau 

din proasta calitate flagrantă sau din 
simpla vecinătate care mă face să 

intru și să tot intru. 
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Teona Galgoțiu

la baza statuii lui vasile lascăr
o femeie 
în brațele ei am stat
neștiind cine e vasile lascăr
el neștiind cine sunt eu
iubesc această femeie
m-a protejat în după amiezile 
euforice, violente
suc dulce uscat pe piele
în diminețile cuțit
țin în brațe fierul rece
ne protejăm una pe cealaltă
de mișcare, de viitor
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MAGISTRALA M1

Într-o dimineață, primești un telefon de la un bărbat 
care îți spune: „Aș vrea să te cunosc, sunt tatăl tău”. 
Tocmai ai împlinit douăzeci de ani.
 
Nu-l întrebi cum te-a găsit. Important e că s-a 
întâmplat.
 
Stabiliți să vă întâlniți pe peronul de la Piața Muncii și 
îi spui să te recunoască după paltonul portocaliu. În 
mână ai o mapă neagră cu desene de la facultate. Dar 
asta nu-i mai menționezi.
 
După ce faceți cunoștință, ieșiți la suprafață și vă 
urcați într-o mașină. Coborâți pe Aleea Cislău, și 
realizezi c-o viață întreagă ați locuit la o stație de 
metrou distanță. Tu la Piața Muncii, el la Piața Iancului. 
Pe Magistrala galbenă, M1.
 
După acest episod, nu v-ați mai văzut niciodată. 

Șapte ani mai târziu, în mai 2017, primești un mesaj pe 
Facebook. „Îmi pare rău să-ți dau vestea asta proastă, 
dar n-am încotro. Nu știu dacă ai auzit, dar tatăl vostru 
a murit anul trecut, pe 23 august”.
 
Atunci când afli vestea, simți o tăietură razantă de 
la mijlocul genunchilor în jos. „Durerea vine în valuri, 
paroxisme, revelații subite care-ți taie genunchii, îți iau 
vederea și îți tulbură scurgerea zilelor”, a scris Joan 
Didion în Anul Gândirii Magice. „Doliul e diferit. Doliul 
nu știe ce e distanța”.

Fulg găsit pe peronul de la Piața Muncii. Septembrie 2022

Nicoleta Moise

În aceeași zi, te duci să bei o cafea La Pepa, undeva 
în Berceni, și-ntrebi, de curiozitate, când au deschis 
cârciuma. „Pe 23 august, anul trecut”, răspunde 
proprietarul. Rămâi cu ochii-n televizorul suspendat pe 
perete. E Ziua Internațională a Libertății Presei.
 
Acum, doisprezece ani mai târziu, pentru a da sens 
lucrurilor ai nevoie de mai mult decât cuvinte. Și te 
gândești, cum ar fi să recuperezi filmarea din arhiva 
camerelor de supraveghere de la Metrorex. Din ziua 
când v-ați întâlnit pentru prima și ultima dată. Pe 
platforma-insulă a stației de metrou Piața Muncii. 
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UNIRII

Fântânile arteziene de la Piața Unirii sunt cel mai 
popular spațiu din București la momentul actual, atât 
în termeni de trafic uman cât și la nivel de imagine 
online. Deținând recordul mondial pentru cel mai lung 
șir de fântâni coregrafiate din lume, acestea sunt 
poziționate în proximitate și linie directă față de Palatul 
Parlamentului, a doua cea mai mare clădire din lume, 
și Catedrala Mântuirii Neamului, care se mândrește 
cu cel mai mare iconostas ortodox din lume și cel 
mai mare clopot cu balans liber din lume. Acestea 
sunt un spațiu public-privat deținut de Primărie și 
amenajat printr-o investiție de 7 mil. euro de Apa Nova, 
compania care, conform DNA, a prejudiciat statul cu 
cel puțin 23 mil. euro (cu concursul ex-primarului Sorin 
Oprescu, printre alții), și care vinde bucureștenilor cea 
mai scumpă apă potabilă din țară. Dar fântânile nu 
sunt un dar, și nici un mod al companiei de a-și spăla 
păcatele, ci o mișcare inteligentă de PR, în contextul în 
care contractul său cu statul va expira în 2025. 

În pregătirea acestui moment, Apa Nova, împreună cu 
Primăria Capitalei organizează în fiecare zi de weekend, 
din mai până în octombrie, un spectacol de muzică, 
lumini și apă numit Simfonia Apei. Pe lângă nivelul 
de zgomot care depășește cu mult limitele legale și 
consumul de resurse publice necesare gestionării și 
asigurării siguranței a peste 5.000 de oameni în centrul 
orașului (poliție, jandarmerie, agenți de circulație, 
medici, etc.), spectacolul reprezintă ilustrarea perfectă 
a confuziei generale despre ce înseamnă “să fii român”.  
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Larisa Crunțeanu

Spectacolul începe în întuneric, de unde o voce 
gravă ne anunță că programul este inspirat de “valori 
naționale, de care putem fi cu toții mândri”. Pe lângă 
aceasta, tema Simfoniei Apei în 2022 este pacea, 
“o valoare prețuită de noi toți, indiferent din ce colț 
al lumii provenim, care aduce cu sine sentimente 
de liniște, protecție și armonie.” Momentul este 
urmat brusc de primele acorduri din Hora Unirii 
sincronizate cu sute de jeturi de apă în culori neon, iar 
acompaniamentul muzică-apă continuă tot mai energic 
pe măsură ce muzica evoluează spre un playlist mai 
internațional ce include voci celebre precum José 
Carreras, Michael Jackson, ABBA, Celine Dion, Cher, 
Ricky Martin și Elvis Presley, virând spre finalul show-
ului în muzică clasică de Beethoven și Strauss, pentru 
a încheia într-un final apoteotic cu Gheorghe Zamfir. 
În paralel cu spectacolul de muzică, apă și lumini, în 
patru puncte ale fântânilor (unul deasupra plăcuței 
cu numele fostului edil al Capitalei, Gabriela Firea) 
sunt proiectate pe apă imagini cu “valori românești 
în stil artistic”, de la portretele lui Vlad Țepeș și 
Mihai Eminescu la imagini ale unor clădiri precum 
Arcul de Triumf, Teatrul Național, Ateneul sau Opera 
Națională Română (a căror ‘valoare românească’ 
rămâne neelucidată) însoțite de panglici tricolore și 
informații din care nu îmi amintesc decât că Opera 
din București e cel mai mare teatru liric din țară și că 
pe fațada acesteia scrie Ars Gratia Artis. Și iată cum, 
la nivelul discursului și spațiului public bucureștean, 
arta rămâne artă de dragul artei, iar românismul se 
cunoaște după mărime.
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DREPTUL LA NOAPTE

Geografia relațională este o știință bazată în primul 
rînd pe ierarhii de putere și afecte, fiind consolidată 
de fluxurile de bani și mărfuri, de ideologie, gen, 
clase sociale și istorie. Devine mai limpede atunci 
cînd traversezi orașul noaptea, cu cheile între degete 
– creezi în minte și porți mereu cu tine o hartă a 
locurilor în care te simți în siguranță, unde îți imaginezi 
că ești stăpînă pe tine sau pe spațiu, în afara oricărui 
pericol, știi bine circuitele pe care să le urmărești și 
pe care să le eviți; harta este desenată de relațiile cu 
ființele din jur, cu trecutul și experiențele noastre.
La fel și statutul tău, sau posibilitățile de reacție, 
variază în funcție de spațiul pe care îl traversezi și cum 
te codifică sau definește, la rîndul lui – vei însemna 
altceva în locuri diferite, unde poți fi oaspete sau 
amenințare, victimă sau agresor, în funcție de clasa și 
genul tău, de ordinea socială 
și circumstanțele în care trăiești.

Mersul singură noaptea, sau mai degrabă neînsoțită, 
este un spațiu mental unde redescopăr claritatea, fără 
grabă și destinație, dincolo de distracții sau obligația 
odihnei pentru o nouă zi de muncă, într-un timp care 
există în afara orarelor de producție și acumulare. 

Noaptea schimbă coordonatele spațiilor și se 
desfășoară urmărind alte direcții – interacțiunile din 
timpul zilei, atunci cînd ești singură, deși înconjurată 
de oameni, sînt trecătoare și superficiale, spre 
deosebire de întîlnirile contingente din timpul nopții, 
cînd apropierea de o persoană străină e mai crudă, mai 
labilă sau mai profundă.

Scriu dintr-un spațiu care nu este un loc fizic – este 
o tensiune sau starea de vigilență, dintr-un loc în care 
firmele din neon sînt mai luminoase decît corpurile 
cerești și unde vezi în colțul ochiului umbrele cum 
capătă volum.

Vorbesc despre frică și curaj: la prima mă gîndesc 
ca la un cățeluș nervos care nu te lasă în pace, care 
trebuie pus la punct și mîngîiat din cînd în cînd, care 
compensează proporțiile prin zgomot; tehnicile de 
depășire a fricii sînt expunerea graduală și prelungită 
sau practicarea unor comportamente adaptive. Curajul 
mi-l închipui ca pe un mușchi, pe care îl antrenezi în 
serii constante de opunere a rezistenței, alternînd 
între sesiuni de rupere și apoi vindecare. Ca să 
treci tu prin frică la fel ca un cuțit, fără să te 
mai lași paralizată, pînă la urmă, de propria 
minte, să te împingi pînă la margine, să fii 
tu cuțitul.

Dana Andrei
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VEDERI DIN

POV1: Scrie despre un loc din 
București
Scrie despre un loc
Scrie despre

POV2: Poate despre o piață - iubești piețele: 
Râmnicu-Sărat (piața de muncitoare la call-center, 
salariu minim); Crângași (piața de studentă, căminul 
Grozăvești); Obor - regina piețelor tale. 

POV2: Dar înainte de toate, să nu 
ajungi cu covid19 într-un spital din 
București.
În spitalul Victor Babeș
În spitalul Matei Balș
În spitalul 

POV3: Și dacă ajungi: 
Îndepărtează-te de corpul tău. 
Devino un personaj de roman.
Scris de Mihail Sebastian
Scris de Max Blecher
Nu de Blecher, prea tragic 
Un personaj scris de Thomas Mann 
sau de Proust. 

VICTOR BABEȘ

POV4: Ești într-un roman interbelic sau clasic; viața 
într-un spital e o societate-n sine, spitalul e undeva 
printre munți, printre ape, într-un aer rarefiat sau 
sărat; spitalul e sanatoriu și tu ești în convalescență, 
după o lungă călătorie istovitoare. Te plimbi printre 
copaci, printre nisipuri, printre plante și felurite tufe 
de trandafiri cu vecina ta de salon, schimbați idei 
despre nucleul 
mișcător al lumii.

POV5: Corpul tău fizic: pe lângă Piața 
Muncii, pe lângă Ștefan cel Mare, pe 
lângă Obor. Salon albastru. Faianță: 
baby blue. Podea: turcoaz. Cearșafuri: 
baby blue și bleumarin. Draperie: 
albastru închis. Mobila de metal: 
albastru-gri deschis & albastru-gri 
spălăcit închis. Tot albastră: poliția 
română de la tv-ul de deasupra vecinei 
cu pijama și papuci albaștri. Albastră 
și marea de deasupra patului ei, cu 
valuri mici, minuscule, care îi ajung în 
nări rânduri, rânduri: sterile water for 
inhalations USP prefilled Humidifier - 
350 ml. 
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POV6: Curtea are vegetație luxuriantă. Curtea aproape 
o pădure. Un parc. Verde abundent, verde mușcător. 
Drumuri, ulițe, băncuțe. Un micro-oraș. Un micro-
București. 
Pe băncuța de sub stejar, doi asistenți îmbrăcați cap-
coadă în costume de cosmonaut anti-covid se întind. 
E șase dimineața. Doi extratereștri obosiți. 

Gândește-te: nu ești la închisoare; doar carantină. 
Gândește-te: pentru binele tău și al tuturor. Chiar dacă 
nu se mai poartă mască și umblă covidul în stânga 
și-n dreapta, gândește-te: există un motiv să fii închisă 
într-o cameră minusculă. 
Curtea o vezi numai pe geam, în zori de zi. 
Geamul se închide, draperia se trage - soarele arzător 
al primelor zile de august și al multor zile de criză 
climatică -, se pornește AC-ul și fata de la TV cântă 
„te voi iubi până la sfârșitul lumii” în rochia ei roz 
vaporoasă; perfuzia îți picură-n branulă, oxigenul 
cutiuței din perete îi cuprinde plămânii muncitori ai  
vecinei. 

POV(fără)final: Cum ar fi să nu ieși niciodată? 
Tot acest decor să te sugă, mai mult și mai mult, să-ți 
consume orice e viu. Îți cedează vederea, te scufunzi 
undeva între perete și ușă, undeva între noptieră și 
pernă, undeva în ora 2 noaptea, în povestea bătrânei 
de aproape 100 de ani care vorbește cu soțul ei mort 
despre înmormântarea lui și o pomană. 
Știi că afară e piața muncii, mașini zgomote urlete, 
afară oamenii mișună; oare ai fost cândva printre ei? 
Îi visezi din alt timp, altă curte, de pe băncuța cu 
extratereștri obosiți, din submarinul albastru, din 
sanatoriu din Davos; întâmplări din irealitatea imediată. 

Carolina Vozian
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CATEDRALA 
SFÂNTUL IOSIF 

În fiecare călătorie cu familia la București, la vremea 
aceea cel mai fabulos eveniment în viața mea molcomă 
din provincie, era inevitabil să ajungem în acest 
loc măcar o dată. Un ritual pe care nu l-am înțeles 
niciodată, dar pe care l-am urmat întru totul, pentru că 
nu aveam de ales.
 

•
 
Fascicule colorate de lumină se mișcau 
leeeeeeeeeeent prin spațiu, pâlpâind uneori pe 
paltoane și pălării, pe băncile de lemn, pe remarcabila 
marmură albă. Apoi venea momentul în care murmurul 
a sute de oameni decelera într-o iluzie mută a unui 
schimb invizibil între cei prezenți.
 
Această modificare de tempo era scena pregătitoare 
absolut de fiecare dată.
Nu numai pentru mine, ci și pentru cei trei copii ai 
unui cuplu de prieteni apropiați ai părinților mei.

Bineînțeles că nu aveam voie să vorbim; prin urmare, 
scanam cu atenție sala maiestuoasă pentru a găsi 
ceva ciudat: gesturi exagerate sau o față mai stranie, o 
voce care te zgârie pe urechi sau pe doamna cu părul 
alb-albastru. Orice ar fi putut fi amuzant, chiar dacă 
elementul hilar era aproape imperceptibil.

Strada General H. M. Berthelot 19 
București, Romania

Se întâmpla ca unul din noi să înceapă fără un motiv 
clar.
Era suficient să auzim o urmă minusculă de râs și 
eram cooooooooooondamnați la o explozie de fericire. 
Contagios și inevitabil, râsul trecea prin toți patru ca 
un foc rapid.
 
Gândul că ne facem părinții de rușine cu aceste 
izbucniri pe care încercam să le înăbușim cât mai mult 
posibil în corpurile noastre minuscule și ciupiturile 
discrete, dar dureroase ale mamelor îngrijorate 
declanșau și mai tare isteria.

Hahahahahaaaaaaaaaa

Hihihihi hihihihi

Hehehehehe
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•

Amintiri prețioase din vremuri dificile, aceste furtuni 
de râsete spontane în catedrala catolică nu avea 
nimic de-a face cu fericirea promisă în ritualurile din 
jurul nostru.

Irina Bujor

spontaneeeeeeeeeee

și irrrrrrrrrrre
verente, 

cu mult înainte de a cunoaște

înțelesul acestor cuvinte.

Endooooooooooorfi nele pluteau, 
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Translator’s Note 

My translation leaves most of the place-names in 
their Romanian version, including the words denoting 
the type of place that each of them represents (‘piață’ 
not ‘square’; ‘calea’ not ‘way’). If translation involves 
practices of representation, and representation is 
always in danger of being a form of colonisation, then 
it is a sense of responsibility towards the culturally 
emplaced affects that circulate through these 
spellings, through the soundings of these names when 
they are written, spoken, (un)heard, visited, walked 
through, that I would like to mobilise. We invite the 
non-Romanian speaking reader to encounter the lived 
geographies of the texts in a difference-attentive way. 

Nota traducătoarei 

În traducerea din română în engleză, am decis să 
păstrez majoritatea numelor de locuri în varianta lor 
originală, inclusiv cuvintele care denotă tipul locului 
respectiv („piață” nu square, „calea” nu way). Dacă 
traducerea ca proces implică practici de reprezentare, 
iar reprezentarea prezintă mereu pericolul perpetuării 
unei forme de colonizare, aș vrea să mobilizez un 
simț al responsabilității față de afectele localizate 
cultural care circulă prin ortografia cuvintelor, față 
de sonoritatea numelor atunci când ele sunt scrise, 
vorbite, (ne)auzite, vizitate, plimbate. Invităm cititorul 
care nu vorbește română să întâlnească geografiile 
trăite ale textelor într-un mod care cultivă atenția față 
de diferență. 
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CALEA RAHOVEI, 
CORNERING PLANTELOR 

I don’t think S. had ever made a declamation, rather 
she used to make the declamations around her 
possible. “Lady, lady, look at us!”, the buildings in Piața 
Națiunile Unite would cry behind her and she would let 
them cry, telling me about them. 

I think this is how we fell in love, walking on Calea 
Rahovei; there I heard her speak for the first time 
about the Rahova that would extend to Izvor. On 
the former Calea Rahovei, now George Georgescu, 
a little further from Jariștea, we searched together, 
persistently, for the gray house, where she grew up. 
She was happy I had my own layer of memories about 
the area, from my highschool years, at the other end 
of the street. On Mărășești she walked for the last 
time, alone, on a long road in the sun. She was coming 
to see us work and we were in an exaggerated and 
speculative phase. When she sat down next to us, 
she had a fork in her shoe and we laughed. It was as 
exaggerated as we were. 

We would meet at the Unirii subway station, at the 
Hanul Manuc exit, and we would both be around an 
hour late. And in the bus, next to the Parliament, she 
would remember the years spent driving in America, 
imprinted in her body; she would not remember, they 
would push her back whenever she tried to get up 
from her seat. 

At the Opera or during dance shows she would 
squeeze my hand, so that I would invariably sit next to Adriana Gheorghe

her or to make time pass when the performance was 
excruciatingly bad. 

Calea Victoriei, where she lived in her youth, CNSAS, 
Berceni, which I cannot think about, the Splai during 
The White Night of Art Galleries, so many places to eat 
and drink, countless streets with too much sun, wind, 
and early street lighting. 

Not a place, but all the places that now cry for me. 
She would have preferred the declamation of her own 
biography to be ordered by a concept. 
On an alley of roses, she would walk slowly, full 
minutes spent from one flower to the next, like a ship 
travlling from one station to the next. Aaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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CIȘMI

green metal frog with its snout up, out of which 
nothing is gushing. the proximity of the conservatory 
reminded constantly by trumpets and by other wind 
instruments that revisit a theme, never finishing the 
piece. the crows that now give birth to civic debates 
rowdily heading towards crow inc around the time I 
would come back from parties in the morning. the 
coffee machine located on the hilly side of the park, 
for which you had to climb some steep metres to earn 
your plastic cup of cappuccino. the thick rings of the 
chains binding the polls that border the alleys replaced  
by ones that are more appropriate for the collars of 
the lady warden’s five dogs, known all around the 
area. the folklore festivals from the past years that 
not only noise-polluted, but also produced unique 
sightings of individuals in folk dress, turning the walk 
down the alleys into a bad trip. warren ellis passing by 
the peacocks when the peacocks were still boasting 
their feathers in cages. i ran after him and then got 
embarrassed when i wanted to say something to him. 
the ping-pong table close to lazăr located in a hard-
to-spot area. actually, in cișmigiu nothing is too hard 
to spot. in the last few years i got attached to a group 
of four benches facing the crețulescu palace which 
i’ve never visited. next to them there is a black stela 
bearing the names of fallen vv2 soldiers and the graffiti 
inscription:

in somebody’s sky you were the most beautiful star

Jean Lorin Sterian

which resonated with me so many times. usually they 
are unoccupied because not many people want to sit 
with their backs towards the park. from 2006 to 2019 
i used to say about cișmigiu that it is the apartment 
block’s backyard. i don’t feel the need to walk through 
the place that i had once entered with the bookish 
reverence of a smalltown boy anymore. it’s enough 
to feel it breathe behind me, like a person whose 
presence makes you feel safe when you fall asleep 
with your back turned away. maybe this is why i left a 
pillow on one of the benches. 
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Bogdan Bălan

There is a dreadful yet very successful place on 
the boulevard. The Turkish business hosted in a 
yellow box of considerable sizes carries the name 
of Cuptorul cu pâine. Usually, when you go in, after 
you pass by the pile of wood leaning on a wall, on 
which a heartwarming wheat field under a blue sky is 
imprinted alchemically, you may be awaited by a long 
queue, raided by the smell of margarine, establishing 
success. The products, adapted to the tastes of the 
market, are placed on illuminated onyx plates that 
give the display an exquisite air. You are awaited by 
ham and cheese specialties, samosas, croissants, 
dobrogene, everyone’s favorites, the addictive mixed 
seed pretzels, and by some nauseating attempts of 

portokalopita, actually pretty much everything 
is nauseating. And regarding the 

bread, lacking yeast and therefore 
fermentation, we are dealing 

with some gigantic dimensions 
due to the use of raising 

agents, present even in the 
pancakes (!), and with the 
following assortment: 
ciabatta, flatbread, 
wholemeal bread, 
shepherd’s loaf, and so 
on. A Turkish business, 
it does not miss the 
impoverished versions of 
baklava and sarayli, the 
roasted sunflower seeds 
shelf, or the Sırma fridge. 

AT CUPTORUL CU PÂINE



All 
these are delivered 

throughout the day from the 
almost industrial laboratory of the 

bakery to the undemanding consumers – 
who have most often just recently moved to 

Bucharest in the newly built apartment blocks 
nearby, coming here due to the lack of more 

comfortable options –, and the pastries are of 
course offered in a bag that is stuffed in another 
bag. If you don’t want to receive the last bag you 
have to insist many times, every time. Naturally, 
any pastry shop is, so to speak, bad. But there is 
something exceptionally bad about this place that 
makes me go in still and buy from time to time, 
in an act of self-sabotage. There is something 

about the product display or about their 
flagrantly bad quality or about the mere 

vicinity that makes me go in again 
and again. 
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Teona Galgoțiu

at the foot of vasile lascăr’s statue
a woman
in her arms i lay
not knowing who vasile lascăr is 
he not knowing who i am
i love this woman
she protected me in the euphoric, 
violent afternoons
sweet juice dried on the skin 
in mornings like knives
in my arms i hold the cold steel
we protect each other
from movement, from the future 
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M1 LINE

One morning, you get a phone call from a man who 
tells you: “I would like to meet you, I am your father”. 
You have just turned twenty. 

You don’t ask how he found you. The important thing is 
that it happened. 

You decide to meet on the Piața Muncii platform and 
you tell him to recognize you by your orange coat. 
You are holding a black folder with drawings from 
university. But you don’t mention this to him. 

After you get acquainted, you come up from the 
subway and get in a car. You stop at Aleea Cislău, 
and realise that, your whole life, you’ve been living 
one tube station away from each other. He at Piața 
Iancului, you at Piața Muncii. On the yellow line, M1. 

After this episode, you never saw each other again. 

7 years later, in May 2017, you get a message on 
Facebook. “I am sorry to give you this bad news, but 
I have to. I don’t know if you heard, but your dad died 
last year, on the 23rd of August”. 

The moment you get the news, you feel a sharp 
cut from the knees down. “Grief comes in waves, 
paroxysms, sudden apprehensions that weaken the 
knees and blind the eyes and obliterate the dailiness 
of life”, wrote Joan Didion in The Year of Magical 
Thinking. “Grief is different. Grief has no distance”. 

Feather found on Piața Muncii platform, September 2022.

Nicoleta Moise

On the same day, you go and have coffee at La Pepa, 
somewhere in Berceni, and you ask, out of curiosity, 
when they opened the pub. “On the 23rd of August, 
last year”, the owner replies. Your eyes stay glued to 
the TV that hangs on the wall. It’s the World Press 
Freedom Day.

Now, twelve years later, you need more than just 
words to make sense of things. And you think, what if 
you recovered the Metrorex CCTV footage. From the 
day you met for the first and last time. On the island-
platform of Piața Muncii subway station. 
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UNIRII

The fountains at Piața Unirii are the most popular 
place in Bucharest right now, both in terms of 
pedestrian traffic and online presence. Holding the 
world record for the longest choreographed fountain 
system in the world, they are placed in the proximity 
of and form a straight line with Palatul Parlamentului, 
the second largest building in the world, and with 
Catedrala Mântuirii Neamului, that prides itself on 
owning the largest Orthodox iconostasis in the world 
and the largest free-swinging bell in the world. This is 
a public-private space owned by the City Hall and set 
up through an investment of 7 million euros by Apa 
Nova, a company that, according to DNA, prejudiced 
the state by at least 34 million euros (through ex-
mayor Sorin Oprescu’s involvement, among others), 
and that sells the most expensive potable water in the 
country to Bucharest’s inhabitants. Yet the fountains 
are neither a gift, nor an attempt on behalf of the 
company to wash away its sins, but a smart PR move, 
since its contract with the state is due to expire in 
2025. Preparing for that moment, every day of the 
weekend from May to October, Apa Nova, together with 
the City Hall, organises a music, light, and water show 
called The Symphony of Water (Simfonia Apei). Leaving 
aside the noise that exceeds the legal limit and the 
public resources needed to manage and ensure the 
safety of over 5 000 people in the city centre (police 
and gendarmerie officers, traffic marshalls, doctors 
etc.), the show represents the perfect illustration of 
the general confusion about what it means “to be 
Romanian”. 
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Larisa Crunțeanu

The show begins in the dark, from where a deep 
voice lets us know that the programme is inspired by 
“national values that we can all be proud of”. Moreover, 
the 2022 theme of The Symphony of Water is peace, “a 
value cherished by us all, no matter where in the world 
we come from, bringing a feeling of calm, protection, 
and harmony with it”. This moment is abruptly 
followed by the first chords of Hora Unirii synchronised 
with the hundred water jets in neon colours. And the 
music-water accompaniment continues more and 
more energetically as the music evolves towards a 
more international playlist that includes famous voices 
such as José Carreras, Michael Jackson, ABBA, Celine 
Dion, Cher, Ricky Martin, and Elvis Presley, steering 
towards classical music by Beethoven and Strauss in 
the final part of the show, to arrive at a triumphant 
ending with the music of Gheorge Zamfir. During the 
music, water, and light show, images of “Romanian 
values in artistic style” are projected on four different 
points of the fountains (one above the placard that 
bears the name of the former mayor of the capital, 
Gabriela Firea): from the portraits of Vlad Țepeș and 
Mihai Eminescu to images of buildings such as Arcul 
de Triumf, Teatrul Național, Ateneul Român or Opera 
Națională Română  (their ‘Romanian value’ remaining 
unexplained). They are accompanied by tricolour 
ribbons and information of which I remember only 
that the Bucharest Opera is the largest lyrical theatre 
in the country and that its facade reads “Ars Gratia 
Artis”. And here’s how, discursively and in Bucharest’s 
public spaces, art remains art for art’s sake, and being 
Romanian is a matter of size. 
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THE RIGHT TO NIGHTTIME

Relational geography is a science primarily rooted in 
hierarchies of power and affect, being consolidated 
by the flows of money and commodities, by ideology, 
gender, class, and history.
It becomes clearer when you walk through the city at 
night, with the keys between your fingers – you picture 
and always carry with you a map of the places where 
you feel safe, where you see yourself as mastering 
yourself and the space, away from any danger, you 
know the circuits that you have to follow and avoid 
well; the map is drawn by the relations with the beings 
around you, with the past and with our experiences. 
So is your status, or your possibilities of reactiont, 
they vary according to the space you are traversing 
and how it codifies or defines you, in return – your 
own meaning changes in different places, where you 
may be a guest or a menace, a victim or an abuser, 
according to your class and gender, according to the 
social order and the circumstances in which you live. 
Walking alone at night or, rather, unaccompanied, 
is a mental space where I discover clarity, without 
any hurry or destination, beyond entertainment or 
the obligation to rest for a new day’s work, in a time 
that exists outside the hours of production and 
accumulation.

Nighttime changes the coordinates of spaces and 
unfolds following other directions – the interactions 
during the day, when you are alone, although 
surrounded by people, are fleeting and superficial, 
unlike the contingent encounters at night, when 
closeness to a stranger is more raw, more unstable, 
or more profound. I write from a space that is not a 
physical place – it is a tension or a state of alertness 
–, from a place where neon brands are brighter than 
celestial bodies and where you see, out of the corner 
of your eye, how the shadows gain volume. I speak 
of fear and courage: I think of the first as an anxious 
puppy that won’t give you peace, that needs to be 
kept in its place and cuddled from time to time, that 
compensates for its proportions by being noisy; the 
techniques to overcome fear are gradual and extended 
exposure or the practising of adaptive behaviours. 
I imagine courage as a muscle, trained by constant 
exercises of opposing resistance, alternating between 
breaking and healing sessions. In order to pass through 
fear like a knife, without letting yourself be paralysed, 
in the end, by your own mind, to push yourself to the 
edge, to become the knife. 

Dana Andrei
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VISIONS

POV1: Write about a place in 
Bucharest
Write about a place
Write about

POV2: Maybe about a market – you love markets: 
Râmnicu-Sărat (the market of a call-center worker, 
minimum wage); Crângași (the market of a student, the 
Grozăvești student dorm); Obor – the queen of your 
markets.

POV2: But above all, don’t end up with 
covid19 in a hospital in Bucharest.
In the Victor Babeș hospital
In the Matei Balș hospital
In the … hospital

POV3: And if you get there:
Move away from your body.
Become a character in a novel.
Written by Mihail Sebastian
Written by Max Blecher
Not Blecher, too tragic
A character written by Thomas Mann 
or Proust.

POV4: You’re in an interbellum or classic novel; life 
in a hospital is a society in itself, the hospital is 
somewhere between mountains, between waters, in a 
rarefied or salty air; the hospital is a sanatorium, and 
you are convalescing, after a long arduous journey. 
You’re walking through the trees, sands, plants, and 
various rose bushes, with your hospital roommate, you 
exchange ideas about the moving nucleus of the world.

POV5: Your physical body: around Muncii 
Square, around Ștefan cel Mare, around 
Obor.
The blue ward. Wall tiles: baby blue. 
Floor: turquoise. Bedsheets: baby blue 
and midnight blue. Curtain: dark blue. 
Metal furniture: light blue-grey. Also 
blue: the romanian police on the TV 
set above your roommate, in her blue 
pajamas and slippers. Blue, as well, 
the sea above her bed, with tiny waves, 
minuscule, that reach her nostrils in 
rows, rows: sterile water for inhalations 
USP prefilled Humidifier - 350 ml.



70

POV6: The yard has lush vegetation. The yard, almost 
a forest. A park. Abundant green, biting green. Lanes, 
paths, benches. A micro-city. A micro-Bucharest. 
On the small bench under the oak tree, two nurses 
dressed from head to toe in anti-covid cosmonaut 
suits are stretching. It’s six in the morning. Two tired 
aliens.

Think about it: you are not in prison, only quarantined. 
Think about it: for your own good and everybody else’s. 
Even if no one wears masks anymore and covid’s 
travelling left and right, think about it: there is a 
reason to be trapped in a tiny room.
You can only see the yard through the window, at the 
break of dawn.
The window is closing, the curtain is drawn – the 
burning sun of the first days of August and of the many 
days of climate crisis –, the AC starts and the girl on 
TV sings “I will love you till the end of time” in her 
flowing pink dress; the perfusion is dripping in your 
catheter, the oxygen from the box on the wall envelops 
the working-class lungs of your roommate.

POV(with no)end: What if you never get out? If 
this entire backdrop sucks you in, more and more, 
consuming all you have that is alive. Your vision 
flounders, you’re sinking somewhere between the wall 
and the door, somewhere between nightstand and 
pillow, somewhere between 2 o’clock in the morning, 
in the story of the almost-100-year-old woman 
talking to her dead husband about his funeral and an 
almsgiving.  
You know that outside is Muncii Square, cars noises 
roaring, outside the people are teeming; have you ever 
been among them?
You dream about them from another time, another 
yard, from the bench with tired aliens, from the blue 
submarine, from the sanatorium in Davos; occurrences 
in the immediate unreality.

Carolina Vozian
Translated by Andrei 
Gabriel Nicolae
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CATEDRALA 
SFÂNTUL IOSIF 

Every trip to Bucharest with my family, at that time 
the most fabulous event in my mellow provincial 
life, finding ourselves in that place at least once was 
inevitable. A ritual that I never understood, but which I 
fully followed, because I had no choice. 
 

•
 
Colourful beams of light moving
sloooooooooowly through the space, flickering 
sometimes on coats and hats, on the wooden 
benches, on the remarkable white marble. Then came 
the moment when the murmur of hundreds of people 
decelerated in a mute illusion of an invisible exchange 
between the ones present. 

This change of tempo was the preparatory scene 
each and every time. 
Not only for me, but also for the three children of
a couple, close friends of my parents’.

Of course we were not allowed to talk; consequently,
we would carefully scan the majestic room to find
something weird: exaggerated gestures or a more 
peculiar face, a voice that bothers your ears or a 
lady with white-blue hair. Anything could’ve been 
funny, even if  the hilarious element was almost 
unperceivable. 

Strada General H. M. Berthelot 19 
București, Romania

One of us would start without a clear
reason. It was enough to hear a minuscule trace of 
laughter and we would be condeeeeeeemned to an 
explosion of joy. 
Contagious and inevitable, laughter passed through all 
four of us like a rapid fire. 
The thought that we were embarrassing our parents 
with these
outbursts that we tried to control as much as
possible in our tiny bodies and the worried moms’
discrete but painful pinches
further triggered the hysteria.

Hahahahahaaaaaaaaaa

Hihihihi hihihihi

Hehehehehe
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•

Precious memories from difficult times, these 
spontaneous storms of laughter in the Catholic 
cathedral had nothing to do with the happiness 
promised by the rituals
around us.

Irina Bujor

Spontaneouuuuuuuuuuuus 

and irrrrrrrrrrr
rreverent,

long before we understood

the meaning of these words. 

Endooooooooorphins were fl oating, 




