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TIMIŞOARA,  
VIA PLOIEŞTI

Ploieștiul, orașul în care m-am născut, are cele mai frumoase 
asfinţituri. Indiferent de anotimp, serile pe străzile acelea lungi sau 

înguste au într-adevăr un farmec aparte. Așa mi-au părut întotdeauna. 
Poate pentru că am simţit în ele tristeţile, dar și toate speranţele din 
prima parte a vieţii mele. Pe lângă părinţi, rude și câţiva prieteni buni, 
păstrez încă în minte Ploieștiul ca orașul cu cele mai frumoase apusuri. 

Altminteri, întotdeauna mi-am dorit să îl părăsesc. Nu voi scrie aici 
toate motivele, ci voi lăsa doar un citat care a apărut atunci când 
încercam să mă mut altundeva, însă nu apărea nicio oportunitate: 
„Fiecare scriitor are o relaţie conflictuală cu locul în care s-a născut.” 

Indiferent cât de frumos sau urât, Ploieștiul, un oraș din sudul României, 
nu era „locul meu”, așa că mi-am dorit mereu să plec de acolo. Nu mi-a 
ieșit din prima. Nici măcar din a doua, dar a treia oară nu am mai ratat 
ocazia. În adolescenţă mă îndrăgostisem iremediabil de București. De 
coloanele înalte de la Romană, de farmecul cămăruţei de studentă 
a verișoarei mele, de clădirea televiziunii văzută așa, de departe, 
printre mașini și blocuri, de oamenii ăia frumos îmbrăcaţi și mult mai 
relaxaţi, mi se părea mie pe atunci, decât ploieștenii. N-a fost să fie să 
fac facultatea acolo. La drept vorbind, nici condiţiile nu erau prielnice 
pentru o asemenea schimbare. După câţiva ani, m-am angajat în 
București. N-a fost să fie nici să îmi găsesc repede o chirie și să văd 
într-adevăr ce înseamnă viaţa în capitală. M-am mulţumit cu o navetă 
grea și chinuitoare, care îmi arunca numai niște firimituri din care nu 
înţelegeam mare lucru. E drept, toate au venit cu lecţiile lor și, mai ales, 
cu oameni dragi și buni, dintre care mulţi îmi stau alături și astăzi. 

Cu toate astea, într-o zi, cu București n-a mai fost să fie. Pentru că nu 
am dat la facultate acolo, pentru că am început să lucrez de acasă, 
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pentru că în tot acest timp și mai ales după, am fost prea preocupată 
să ţin în frâu unele probleme de sănătate. 

Și, când în sfârșit am trecut peste toate obstacolele și mi-am pus toată 
determinarea în gândul ăsta de „a pleca de acasă”, destinaţia nu mai 
era București. Ci Timișoara. 

Primul meu „contact” cu orașul ăsta fusese undeva în facultate. Iubitul 
unei prietene bune era de acolo, așa că ea încerca periodic să mă 
convingă să mergem împreună în Timișoara de Revelion, Paște sau 
vacanţa de vară. Cu trenul. La cușetă. 12 ore. Bineînţeles, refuzam de 
fiecare dată. 

Printre glume și eschive, însă, am reţinut doar atât: că timișorenii sunt 
oameni faini și, dacă aș ajunge vreodată acolo, tare mult mi-ar plăcea. 

Apoi, în toamna lui 2014, am aflat că la Timișoara exista o echipă de 
medici specializaţi în problemele de sănătate cărora încercam să le fac 
faţă de ceva timp. Pe 10 iunie 2016 m-am operat a doua oară. De astă 
dată, în Timișoara, la acea echipă de medici despre care aflasem cu doi 
ani înainte. Trecem peste experienţa medicală și ajungem rapid la ziua 
plecării din spital: 20 iunie 2016. 

Cele 12 zile petrecute în Timișoara fuseseră pentru mine salvatoare, dar 
și traumatizante. Și, cu toate astea, când avionul a decolat și am lăsat 
în spate un nor uriaș ce prevestea furtuna, având în faţă ultimele dâre 
ale asfinţitului, mi-au dat lacrimile. Că plec din Timișoara. Înţelegeam 
și eu penibilul situaţiei, așa că m-am întrebat din nou dacă nu cumva 
tot acel șir de evenimente avuseseră loc și dintr-un alt motiv. 

Răspunsul l-am aflat în august 2017 când, aţi ghicit, m-am mutat în 
Timișoara! În sfârșit, am plecat de acasă. La 34 de ani! Unii ar râde în 
colţul gurii sau chiar în hohote, alţii ar lua-o ca atare. 

Am descoperit Timișoara treptat. Cu bune și cu rele. Să nu credeţi că 
o idealizez, deși da, consider că e un oraș mai frumos decât „toate 
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cele din sud”, cu oameni diferiţi, ca mai peste tot, dar la care primează 
(aproape întotdeauna) politeţea. Lucru care nouă ne cam lipsește. 

Au urmat experienţe, oameni întâlniţi, gânduri ici, colo, fotografii 
realizate așa, cât să le arăt celor dragi de acasă ce mai fac, nopţi 
mai grele sau zile în care mulţumeam Cerului că reușisem să fac o 
asemenea schimbare. 

Într-una din aceste zile, când mă uitam la fotografiile din Timișoara, am 
înţeles că ele sunt mai mult de-atât. Erau o mărturie-jurnal a ceea ce 
văzusem, dar și a tuturor gândurilor și mesajelor care veneau dinspre 
acea imagine.

Așa s-a născut, de fapt, ideea acestei cărţi. 

La început, m-am gândit că ar fi un dar frumos pentru Timișoara, 
timișoreni și tot ce mi-au dăruit în timp. Apoi, m-am gândit că ar 
putea fi un ghid turistic ceva mai diferit pentru toţi cei care vor ajunge 
aici. Spre final, însă, am înţeles că această carte este destinată tuturor, 
indiferent de oraș, ţară sau destinaţie. Fotografiile și textele vorbesc 
despre noi, despre viaţă, despre frânturile de magie pe lângă care 
trecem zilnic sau chiar despre frământările cărora le dăm, uneori, o 
importanţă prea mare. 

În aparenţă, e o carte simplă, cu niște fotografii clasice (unele la o 
rezoluţie slabă, mai toate needitate, realizate cu un telefon mediu), la 
care s-au atașat niște texte. 

Da, numai că odată ce alegi să o privești deschis, fără astfel de 
clasificări, de-abia atunci ajungi să descoperi adevărata ei valoare. Aș 
fi putut să investesc într-un telefon mai bun sau chiar într-o cameră 
foto mai performantă. Aș fi putut să aleg cele mai reușite fotografii, să 
„organizez” ședinţe foto în locurile strategice ale orașului, după care 
să „aranjez” frumos pozele. Aș fi putut să scriu niște texte pretenţioase, 
pentru ca mai apoi să mă promovez intens pe reţelele de socializare. 

Da, dar am ales să nu fac toate astea, și știţi de ce?!
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PENTRU CĂ NU DESPRE ASTA ESTE VIAŢA! 

Știu, trăim în era influencerilor, a fotografiilor în culori spectaculoase, 
a imaginii, a tupeului și a promovării agresive – toate ridicate deseori 
la rang de artă. Da, toate acestea (și multe altele, pe care nu aș vrea să 
le înșir aici) ne-au invadat viaţa și, uneori, ne-au făcut chiar să credem 
că tot ceea ce trăim și simţim e complet neimportant. Așa că, la un 
moment dat, am ales să nu mai privim în jur, să nu ne mai privim în 
oglindă și să nu ne mai gândim atât de mult la ceea ce suntem cu 
adevărat. 

Ei bine, exact despre asta este cartea de faţă. Când reușești să te 
desprinzi de toate aceste măști, ajungi să vezi și să te bucuri de tot ce 
e frumos, urât, bun sau mai rău în viaţa ta. Și să le apreciezi pe toate. 
E ca și cum apele se liniștesc, furtuna trece și poţi să îţi asculţi mai 
bine gândurile, să găsești o soluţie salvatoare în drum spre casă sau să 
inventezi cine știe ce poveste trăsnită, dar amuzantă, dintr-un singur 
gest aparent mărunt. 

Nu trebuie să călătorești în vreo destinaţie exotică pentru a vedea 
cele mai frumoase răsărituri. Le poţi găsi chiar la câţiva metri de patul 
tău. Trebuie doar să te trezești cu câteva ore mai devreme și să îţi bei 
cafeaua pe balconul micuţ, cu o priveliște atât de frumoasă. 

Nu trebuie să te duci (neapărat) la terapie pentru a înţelege și a vedea 
iubirea, devotamentul și minunea din viaţa ta, reflectate sau în antiteză 
cu toţi călătorii pe care îi întâlnești într-o după amiază de vară. 

Nu ai nevoie de nimic spectaculos sau cel puţin nu spectaculosul în 
forma acceptată astăzi, pentru a fi fericit și a cuprinde mai bine lumea 
în care cineva, cândva, a decis să vii aici, pe Pământ. 

Textele de mai jos sunt diferite. Au în centru un detaliu din fotografie, 
un gest sau o poveste adevărată din spatele imaginii, un gând, o 
emoţie, o amintire provocată de „ceva-ul” acelui moment. Vouă ar 
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putea să vă aducă altceva. Nici măcar nu contează asta, atâta timp cât 
da, vă oferă ceva în schimb. 

Toate aceste fotografii și texte sunt, poate, exact ca mai toate ipostazele 
vieţii noastre: cumva anoste la început, însă dacă stai câteva secunde 
și le privești în tăcere, s-ar putea să afli multe despre ele. 

Despre ele sau chiar despre tine însăţi. 

Marina Râşnoveanu 
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TIMIŞOARA  
VIA PLOIEŞTI

Ploiești, the city I was born in, has the most beautiful dusks. No 
matter the season, evening walks on those long or narrow streets 

always share a special charm. That’s how they always seemed to me, 
maybe because I felt in them all the bitterness, but also the hopes 
from the first part of my life. Besides parents, relatives and some good 
friends, I’ll always keep in mind Ploiești as the city with the most 
beautiful sunsets. 

On the other hand, I always wanted to get out of it. I will not write 
down all the reasons, I’ll just remember a quote that I read around the 
time I wanted to leave but no opportunity came around: “Every writer 
has a conflicted relationship with the place he was born in”. 

Ploiești, a city from the south of Romania, was not my place; therefore, 
I always planned a way to leave it. 

It didn’t work out the first time. Not even the second time, but the 
third time I was luckier. 

As a teenager, I fell in love with Bucharest, the capital city of Romania, 
60 km away from Ploiești. I loved those high columns from Romană 
Square, the Television building seen from distance, through the small 
cars and the high blocks of flats and, of course, I admired those pretty 
dressed people who, I thought back then, were much more relaxed 
and friendlier than those from my hometown. 

I didn’t go to college there. In fact, the circumstances were not 
favourable to such a change. After a few years, I got hired in Bucharest. 
It wasn’t meant to find a rent and see how life really was in the capital 
city. I settled for a hard and tormenting commuting, so I didn’t 
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understand much of the life in another city. Therefore, at some point, 
Bucharest was not an option anymore. 

It wasn’t meant to be because I didn’t go to university there, because 
I started working from home, because in the meantime I was too 
concerned in managing some health issues. 

And when I finally went through all the obstacles and put all my 
determination into this plan, destination was no longer Bucharest, 
but… Timișoara. 

My very first contact with this city from the west of Romania, so far 
away from Ploiești (around 240 miles), was in college. Then my best 
friend’s boyfriend was from Timișoara and she kept trying to convince 
me to go with her there for the New Year’s Eve, Easter or summer 
holidays. By train, in couchette. 12 hours. Of course, I refused every 
single time. 

However, among jokes and excuses, I kept in mind that the people 
from Timișoara were, according to my friend, fine people, and if I got 
there, I would certainly like it very much. 

In October 2014 I found out that in Timișoara was a hospital and a 
team of doctors specialized in those health problems I had been 
trying to manage for some time. 

On 10th June 2016 I went through a second surgery. This time in 
Timișoara, with that team of doctors I had read about two years before. 
We go over the medical experience and quickly arrive on the day of 
my departure from the hospital: 20th June 2016. 

Those 12 days spent in Timișoara had been lifesaving, but also 
traumatizing. Yet, when the plane took off and we left behind a huge 
cloud predicting storm and we saw in front the last trails of sunset, 
my eyes were watering. I was almost crying because I was leaving 
Timișoara. 
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I understood the awkward situation too, so I wondered again whether 
that whole series of events had happened for another reason. 

I found the answer on 11th August 2017 when, you guessed it, I moved 
to Timișoara. I finally managed to leave home. At 34 years old. Some 
would laugh a little, others even out loud, while others would take it 
as such. 

I gradually discovered Timișoara: with good things (most of them), but 
also bad things. Do not assume I am idealizing it, in my mind or in this 
book. Yet, I do believe it is more beautiful than any other city from the 
south of Romania, with different people, where politeness tends to 
come first. And this is one of the details that counts. 

New experiences and friends followed, random thoughts here and 
there during the long walks on Timișoara streets, pictures taken just to 
show them to my friends from home, bad nights and great days when 
I thanked God, I did such change for me and my life. 

One of those days, when I was looking again at the photos, I understood 
they were more than just simple pictures. They were like a journal or a 
testimony of what I had seen or felt in those moments. 

That’s how the idea of this book first came into my mind. 

I thought it would be a special gift for Timișoara, for its people and all 
it had given to me in these years. 

Then, I thought it might partially replace a classic guidebook. 

Yet, in the end I understood that in fact, this project is for everyone, no 
matter the city, country or destination. 

These photos and texts talk about us, about our life, about the missing 
pieces we are avoiding, ignoring or simply do not see. 

Apparently, it might seem a simple book with some classic photos 
(unedited, taken with an average phone) that have some texts 
attached. 
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Yet, once you choose to give it a try, you fully understand its value. 

I could have invested in a better phone or even in a better camera. 

I could have chosen the most beautiful photos, organize some sessions 
in the city’s strategic locations and then edit all the material. 

I could have written some fancy texts and then aggressively promote 
myself on social media. 

Yet, I didn’t do all these things, and do you know why? 

BECAUSE THIS IS NOT WHAT LIFE’S REALLY ABOUT! 

I know, we live in the Influencers Era, where spectacular photos, our 
brands, rude attitude and aggressive promotion are all practically 
made into an art form. Yes, all these (and many others I will not 
mention here), invaded our lives and sometimes even made us believe 
everything we live, and feel is completely insignificant. 

Therefore, at some point, we chose not to look at ourselves anymore 
and even to take for granted what we truly are. 

That’s exactly what this book is about. When you manage to get off all 
these masks, you start to see better and enjoy what’s beautiful, ugly, 
good or bad into your life. It’s like all the waters stay still, the storm 
turns into a summer rain and you finally listen to your thoughts better, 
finding a saving solution on your way home or just invent a crazy, yet 
funny story from a single seemingly small gesture. 

You don’t have to travel to exotic destinations just to see the most 
beautiful sunsets. You can find them just few meters away from your 
bed. Just wake up 2 hours earlier and drink your coffee on the small 
balcony with the greatest view ever. 

You don’t necessarily have to go to therapy to understand and see 
love, devotement or the wonders in your life, reflected or in contrast 
with someone or something you see on a summer afternoon, for 
instance. 
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There are signs everywhere. On the road, on the sky, on your mind. 
Just release them! 

Therefore, here is what I have seen with my eyes, my heart and my mind 
in this city that, at some point, meant my salvation. The texts below 
are different. They have in centre a detail of the photo, a gesture, a true 
story, a feeling or just a memory. For you, it might bring up something 
else. It doesn’t matter if it does give you something in return. 

Keep in mind that all these photos and short stories are exactly like 
many of our life moments: perhaps dull at first, but if you stand there 
long enough, looking at them silently, you might find out so many 
things. 

About them and even about yourself. 

Marina Râşnoveanu 
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NICIUN NOR

Soare pe cer și 25 de grade anunţate în Timișoara. Ies din casă și mă 
îndrept spre centrul vechi. Pe drum, câţiva tineri cu medalii la gât 

și zâmbete pe faţă. Mă molipsesc și pe mine, așa că le zâmbesc înapoi. 
În Unirii, turiști mulţi pe bănci, iarbă sau la terasele deja pline, toţi 
întorcându-și scaunele astfel încât să privească când și când catedrala 
galbenă. În colţ, Nea Teo Menestrelul cântă unui copil, și el cu medalie 
la gât. Își termină cântarea, face o glumă, dă să se odihnească, dar 
mai vine un prichindel, așa că o ia de la capăt. În Piaţa Victoriei, o 
mare de oameni, ovaţii, aplauze, bucurie maximă. Doar e Timotion. 
Din câte văd, e pe sfârșite, însă nu contează. Alergători obosiţi, dar 
fericiţi, prieteni și rude care îi aplaudă frenetic pe nou-sosiţii la linia de 
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finish. Un pâlc de turiști ajunge în acest punct. Uită de atracţii turistice, 
machetă sau de „băieţelul cu telefonul la ureche”. Concurenţii, copiii, 
bucuria sunt, totuși, mult mai captivante. Din Piaţa Operei, se aud 
clopotele Catedralei Ortodoxe. Tare, sacadat și ferm. Pe cer, niciun nor. 
Mă gândesc că exact așa e, astăzi, viaţa în Timișoara. Mă întorc, la un 
moment dat, în Piaţa Unirii. Mașini de epocă, discuri pe vinil, o groază 
de turiști și localnici, deopotrivă. De la un casetofon vechi se aude 
Felicita, cu Romina și Albano Power. Dau să fac un live pe Facebook, 
dar îmi aduc aminte că nu mai am baterie. Nu contează. O să ţin minte 
cea mai frumoasă zi în Timișoara și voi scrie despre ea. Cine știe, poate 
universul va citi și o va repeta de multe, multe ori. Nu de alta, dar mai 
avem nevoie și de zile d-astea.

Check in: Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii – Timotion, 
Piaţa Operei, Timişoara. 
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NO CLOUD

Sun in the sky and 25 Celsius degrees announced in Timișoara. I 
leave the house and head to the old centre. On my way, I see some 

youngsters with medals around their necks and smiles on their faces. 
I smile them back. In Union Square, lots of tourists on the benches, 
grass area and at the full terraces. All of them are turning their chairs 
towards the yellow cathedral. In the corner, Mr. Teo, The Minstrel, is 
singing to a little boy. The boy smiles, dances a little bit and, from time 
to time, he shows Teo his little medal. The Minstrel finishes the song, 
makes a joke, wants to rest a little, but as another child approaches, he 
starts again. In Victory Square, a lot of people, ovations, applauses and 
great joy! Then I remember it’s the day when Timotion, the running 
contest, takes place. From what I can tell, it’s almost the ending, but 
it does not matter. Tired, but happy runners reach the finish line, 
friends and relatives applaud everyone who completes their race and 
a bunch of tourists looks mesmerized at this beautiful show. They 
forget about the tourist attractions, the town layout and even about 
the statue of “the little boy with the phone at his ear”. The runners, the 
children, and all that happiness from everyone else’s faces – are much 
more captivating. From the Opera Square, you can hear the bells of 
the Orthodox Cathedral. No cloud in the sky. A thought crosses my 
mind: this is exactly how life in Timisoara is today, just like this sky: 
cloudless. At some point, I go back to Union Square. Vintage cars, vinyl 
records, tourists and locals all together. From an old tape recorder, I 
can hear Felicita, the famous song of Romina and Albano Power. I want 
to make a Facebook Live, but I remember my battery is dead. It doesn’t 
matter. I will remember the most beautiful day in Timișoara, and I will 
write about it. Who knows, maybe the universe will read my story and 
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