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Cum po]i
ajunge
Director
Executiv
la 16 ani?
Cu
subalterni
de 30

[i ei,
pe pere]ii
Bucure[tiului
T

Andrei JUJAN,
15 ani

rea \ntrebare, nu? Mai ales
pentru cei care au absolvit
cel pu]in dou` facult`]i [i
au vreo trei masterate, adic` pentru
cei care au tocit ani buni prin b`ncile
facult`]ilor. Cei care stau acum cu
zeci de diplome [i C.V.-uri \n
bra]e la interviuri pentru a ob]ine
un loc de asistent la firm`, acum
c~nd [i secretarele sunt asistentmanger. E o \ntrebare grea [i pentru
cei care [i-au slug`rit [eful vreo
30 de ani de [i-au albit p`rul ca
s` aib` [i ei un loc de directora[.
Ei bine, dragilor, se poate. Cum
a[a? P`i, uita]i: Ioana Marinescu.
Da, fata cu articolul de al`turi.
Are 16 ani, este de patru ani la
ziar [i a fost investit` director-executiv
la Asocia]ia ãPup`za din teiÒ. Probabil
v` mira]i, dar, citind articolul, v`
ve]i da seama c` scrie poate mai
bine dec~t jum`tate din reporterii
din ãpresa mareÒ. §i \n plus, de[i
atunci c~nd vrea e foarte glumea]`
[i ãde ga[c`Ò, la \nt~lnirile importante
se comport` ca un manager adult.
ãën decurs de opt ani am \ncercat
s` lucrez cu foarte mul]i tineri
care se recomandau drept buni
speciali[ti, \ns` le lipsea motiva]ia.
De aceea, am preferat pe cineva
crescut \n spiritul ÇPupezeiÈÒ, \[i
motiveaz` decizia Marcel Vornicu,
pre[edintele Asocia]iei. §tiu, sun`
frumos ãdirector-executiv la 16 aniÒ,
\ns`, a[a cum este ea, pot ajunge
[i al]i copii. Dar nu doar cu un
z~mbet infantil [i dou` vorbe
dulci. Cei care vin la noi, la Asocia]ie,
particip` la activit`]ile noastre, scriu
\n ãPup`z`Ò [i, dac` le place [i
demonstreaz` c` au stof` de jurnalist,
r`m~n [i la Asocia]ie [i scriu cum
scriem noi acum, \ntr-un cotidian
adev`rat: ZIUA. Astfel spus, acest
articol poate fi un r`spuns pentru
cei care s-au \ntrebat ce vor face
\n timpul facult`]ii, atunci c~nd bursa
nu va fi de ajuns. §i tare va fi
greu s` te treze[ti la 23 de ani
c` ai absolvit facultatea [i nu [tii
pe ce lume tr`ie[ti, n-ai un serviciu
[i locuie[ti \nc` \mpreun` cu p`rin]ii
pensionari, albi \n cap, care nu prea
mai pot s` te ajute. Dar, \n fine,
ie[ind din acest peisaj trist, v` anun]
c`, dac` vre]i s` afla]i mai multe
despre Ioana, despre cum lucreaz`
ea, ce muzic` ascult`, ce face \n
timpul liber sau dac` are prieten,
pute]i afla \n noul num`r din luna
noiembrie a ziarului ãPup`za din
teiÒ.
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e plimbi pe strad` [i vezi un perete alb [i gol. A doua zi c~nd treci
pe acolo, nici urm` de zidul pe care l-ai v`zut cu c~teva ore \nainte.
ëntre timp acesta a fost acoperit cu un graffitti imens, oper` a
ãb`ie]a[ilor din cartierÒ. Pentru mul]i aceste desene sunt de ne\n]eles
sau, pur [i simplu, nu reprezint` altceva dec~t ni[te m~zg`leli. Din
aceast` categorie, fac parte, \n special, persoanele mai \n v~rst`, care
nu sunt de acord cu schimb`rile. Tinerii sunt \ns` foarte \nc~nta]i de
ele, [i majoritatea \[i \ncearc` talentul cu acest mod de art`.

Pentru unii a devenit deja un mod
de via]`, care presupune o adev`rat`
ga[c` de prieteni, adic` un ãcrewÒ,
cum se spune \n limbajul lor. ën func]ie
de zona \n care locuie[ti po]i vedea desene
ãdateÒ (semnate), de J.C.K., N.P.A., U.C.B.,
P.S.K. sau H.O.P. O parte dintre ei se
cunosc de mult` vreme [i au o adev`rat`
istorie \mpreun`. Una dintre cele mai
mari ãcrewÒ-uri, din Bucure[ti este HOP.
Aceasta este cunoscut`, \n special, \n
zona Berceni [i este compus` din peste
100 de membri, dintre care nou` grafferi. Desenele lor le pute]i g`si aproape
\n tot ora[ul de la ziduri [i p~n` la trenurile
de la metrou. ãClanul a luat fiin]`
acum [apte ani, c~nd eu [i c~]iva b`ie]i
ne jucam \n re]ea. Atunci ne-a venit ideea
s` form`m o ga[c` \n adev`ratul sens
al cuv~ntuluiÒ, poveste[te, Curentatu, unul
dintre membrii fondatori ai grupului de
graff-eri. Au urmat [i al]ii, iar preocup`rile

lor au \nceput s` se diversifice, \ndrept~ndu-se
c`tre graffitti-uri. Numele vine tot din
perioada aceea de \nceput, dup` o cunoscut`
forma]ie, ãHouse of PainÒ. Orice pu[ti
din cartier \i [tie [i [i-ar dori s` fac`
parte din grupul lor de[i acum au crescut
[i sunt oameni \n toat` firea. Lucrurile
nu se opresc la asta. Laur, unul dintre
ãnou-veni]iiÒ \n clan, a realizat deja cu
b`ie]ii un film \n stilul ãJackassÒ: ãCum
arat` o zi obi[nuit` la noi? P`i, mai
ieri am fost la o tur` cu bicicleta \n
Tineretului. S-a terminat cu o b`i]` \n lac
pentru c` ne-am aruncat cu bicicletele \n
ap`. Era luna septembrie!Ò Apoi au
ie[it cu s`niile la plimbare de[i soarele
ardea pe cer. ãEh, c~nd nu ai z`pad`,
po]i s` te dai cu sania [i \n bosche]i.
Sau m`car s` te ui]i la fe]ele z`p`cite
ale oamenilor atunci c~nd te v`d trec~nd
\n pijamale prin fa]a lorÒ, ne poveste[te
tot Laur. Dac` v` \ntreba]i de ce nu
sunt [i fete... exist` mai multe variante.
ãNu prea le v`d c` s-ar izbi de u[a
unui garaj, doar ca s` se distrezeÒ, mai
spune Laur. ãDa, [i nici nu alearg` destul
de repedeÒ, adaug` [i Michi, un simpatizant
al clanului. Aici se refer` la partea cu
ãdatul graff-urilor pe perete, noaptea la
lumina mobilelorÒ. Cam complicat` partea
asta pentru c` desenele pe perete nu
sunt legale, de[i mul]i cred c` pere]ii
Bucure[tiului ar avea nevoie de a[a ceva.
Printre ace[tia umbl` deja zvonuri

Topul profesorilor
din Liceul
ãGeorge C`linescuÒ
➽ Cel mai sexy profesor:
TACHE NICOLETA - englez`
Are un corp de invidiat, desprins
parc` din cataloagele de mod`.
➽ Cel mai de ga[c` profesor:
CATALAN CARMEN - rom~n`
Are un comportament apropiat de
cel al elevilor [i-i \n]elege pe ace[tia
de fiecare dat` c~nd e cazul.

cum c` \n Bra[ov aceast` ãocupa]ieÒ ar
fi deja legal`. Aici ar fi o problem` pentru
unii dintre ei. ãNimic nu se compar` cu
adrenalina pe care o sim]i \n s~nge atunci
c~nd dai un graff [i [tii c` la col]ul
urm`tor te p~nde[te un Çmili]istÈ, vorba
lui ´eap`. Totu[i legalizarea ar cam strica
din farmecul ac]iunilor noastre nocturneÒ,
ne poveste[te Curentatu.
Problemele cu poli]ia nu s-au terminat
nici acum [i unii dintre ei \nc` se tem
c` cineva o s`-i descopere \ntr-un final.
ãAtunci c~nd dai pe perete, lucrezi de
obicei noaptea. A doua zi lumea \[i pune
\ntreb`ri \n leg`tur` cu desenul care a
ap`rut a[a din senin, dar nimeni nu se
g~nde[te c` autorul este \n apropiere.Ò
Desigur tovar`[ii adev`ra]i le cunosc bine
operele [i \i recunosc u[or dup`, tag-uri,
semn`tura specific` fiec`rui artist. ã[i
c~nd trebuie s` ne semn`m lucr`rile avem
probleme. Am ajuns at~t de cunoscu]i
\nc~t nu mai putem folosi acelea[i tag-uri,
de frica poli]ieiÒ, ne spune un alt graffer.
Unii dintre ei au avut \ns` [i experien]e
mai pl`cute cu ãap`r`torii zidurilorÒ: ãEu

cred c` [i oamenii a[tia ne \n]eleg \ntrun fel, dar trebuie s` \[i fac` [i ei meseria.
Ne amenin]` cu amenzi de 5.000.000, dar,
\n final, le d`m 250.000 [i ne las` s`
plec`m pentru c` le place cum a ie[it
desenul.Ò
Cu timpul toat` lumea a ajuns s` \i
cunoasc`. ãSunt cam mul]i oameni \n
grup, [i c~nd se str~ng la gardul verde
nu mai are nimeni loc s` circule pe acoloÒ,
ne-a spus un trec`tor. Nu v` g~ndi]i c`
oricine are acces \n grupul lor. ãAm ajuns
o for]` \n cartier. Lumea ne cam [tie
de fric` [i mul]i ar vrea s` fac` parte
din crew-ul nostru. Ne-am trezit amenin]a]i
de tipi care spuneau c` vin tocmai cu
prieteni de-ai no[tri...Ò, ne mai spune Laur
care a recunoscut c` momentele lor de
celebritate le-au adus [i beneficii: ãFetele
sunt interesate de ce facem si ne admir`
desenele. Mai ales c~nd e vorba [i de
fetele care ne plac...Ò
R`m~ne acuma doar s` ne preg`tim
pere]ii c` b`ie]ii [tiu cum s` aib` grij`
de ei.
Ioana MARINESCU, 16 ani Bucure[ti

E cam 5 dup`-amiaz`. Stau [i
m` uit pe geam. ën fa]a blocului
sunt dou` fete a[ezate pe ãbar`Ò
[i discut` \nfl`c`rat despre Dumnezeu
[tie ce, cel mai probabil, b~rfe de
bloc. E ciudat. Parc` acum ceva
timp, curtea din fa]a blocului
era ]inta unei invazii de prichindei,
care mai de care mai mici [i
mai peltici, fiecare cu ce are: cret`
colorat`, corzi pentru s`rit, mingi,
c`]el, purcel, tot ce-]i poate tr`zni
prin minte. Acum, \n afar` de
unele [otronuri plictisite, jocuri
cu vestitele titireze (ãoriginaleÒ,
dup` cum se m~ndresc posesorii)
sau meciuri de fotbal gen ãdoi
la doi, c` Gigi se joac` la calculatorÒ,

La \nceputuri omul avea un gol imens \n cap.
Ca s`-l umple a inventat \ntrebarea.

sice, inofensive [i simple se transform` \n manifest`ri complexe
ale violen]ei, extrem de d`un`toare.

nimic nu mai aduce ideea c` acele
mici g~lme sunt de fapt copii. To]i
pitacii au dezertat [i se joac` la
calculator, logic, c` a[a e acuma
la mod`, [tii? Hai s` zicem,
dac` jucau ceva dr`gu], copil`resc,
simplu, eventual, \n limba-mam`,
mai era cum mai era, dar nuuuu....
copiii practic` jocuri care mai
de care mai complexe [i mai
ne\n]elese. Uita]i, ca un exemplu,
veri[orul meu, care a atins
respectabila v~rst` de [apte ani,
ne[tiind s` scrie sau s` citeasc`,
mi-a dat, cu chiu cu vai, o declara]ie:
ãIo c~nd m` joc la calculator,
m` joc cam o or` jum`tateÕ. Joc
o or` \ntreag` ÇVice CityÈ, [i \i

➽ Cel mai calm profesor:
NEDELCU IULIANA - fizic`
Este st`p~n` pe sine [i face fa]`
oric`rei probleme.
➽ Cel mai \n]eleg`tor:
GOLUB IULIA - muzic`
ë[i pred` ora c~nt~nd [i mereu \i
ajut` pe elevii afla]i \n dificultate.
➽ Cel mai fi]os profesor:
MECA MARINELA - biologie
De[i a trecut de v~rsta a doua
nimeni nu-i ajunge la nas [i se
crede ãAfroditaÒ [colii.
➽ Cel mai \ndr`git profesor:
GEORGESCU MIHAELA rom~n`
Are un stil modern de predare [i
este \n preajma elevilor ori de c~te
ori ace[tia au nevoie de sfaturi.
➽ Cel mai nesuferit profesor:
POPOVICI NU§A - fizic`
§tie s` se fac` nesuferit` prin felul
\n care pred` [i crede c` to]i elevii
ar trebui s` fie clonele lui Newton.
➽ Cel mai dr`gu] profesor:
ENE EDUARD - religie
De[i este proasp`t c`s`torit, elevelor
din liceu nu le pas` [i \l admir`
de fiecare dat` c~nd sunt ascultate
sau c~nd domnul profesor le face
acestora diferite observa]ii.

§coala voastr`,
\n top

Joc clasic sau computer? Computer, bine\n]eles!
Tot mai mul]i copii renun]` la vechile jocuri ale copil`riei \n detrimentul calculatorului. Jocurile cla-

➽ Cel mai sever profesor:
MARINESCU GEORGETA matematic`
Este un profesor foarte preten]ios
\n ceea ce prive[te materia pe care
o pred`.

§i la voi \n [coal` sunt profesori
stresan]i, sexy, fi]o[i sau de ga[c`?
Vrei ca ei s` apar` \n ãTopul
profesorilorÒ din acest col] de
pagin`? Nu mai sta]i pe g~nduri,
face]i un juriu \n care s` fie
reprezentan]i din fiecare clas` [i
vota]i un top dup` categoriile de
mai sus sau propune]i unele noi.
Apoi trimite]i-l pe adresa redac]iei.
Va ap`rea \n ziar!

ën plus, locul banalei p`pu[i sau
ma[inu]e este luat, \ncet, \ncet de
mouse-ul computerului...

calc p` to]i `ia care n-are ma[ini.
Dup-aia vine poli]i[tii, daÕ io le
dau o b~t`-n cap de nu se v`d.
Dup-aia m` joc ÇCant`rÈ cu vecinuÕ
de la doi [i-l tai mereu cu cu]itu...Ò
Hmmm..., interesant, nu? Mai
ales faza cu b~ta. Dac` al nostru
vajnic tineret d` cu b~ta [i taie
cu cu]itul, dar nu [tie s` citeasc`,
e clar` treaba. ãPetru NicaÒ
scrie pe ei! ël [ti]i, omuÕ cu cele
trei milioane de dolari ã\mprumutateÒ
timp de o s`pt`m~n`.
Acuma, stai s` vedem, asta
nu e o problem` imens`, c` v`rumeu face a[a ceva, dar aud \n
fiecare zi discu]ii prin parcurile
Bucure[tilor despre c~t s~nge sare

din s`racul inamic, ce recul super
are nu-[tiu-ce arm`, despre sistemul
de skill-uri din ãKnights of the
Old RepublicÒ... config-uri [i alte
alea..., s`-mi sar` ochelarii nu alta!
Ni[te ]~nci vorbesc de recul [i
s~nge? Nu e a bun` treaba asta...
O parte din vin` o poart`
pira]ii. Da, oamenii `ia dr`gu]i
care stau l~ng` tarabele acelea
lucitoare ce \mp~nzesc ora[ele
[i parc` ademenesc micul adept
al computerului, [optindu-i
indescifrabil: ãHai, hai! Vino!
Cump`r`! Joac`! Are s~nge! E
ieftin! Ce mai vrei?Ò. Dar, deh,
treaba se face \ncet. E prins un
pirat, r`sar al]i doi [i tot a[a.

Radu POP,
13 ani

Ca un rezultat al acestei chestiuni
cu jocuri violente, copila[ii devin
agresivi. Dac` mama nu le d`
acadea, copiii ]ip`, strig`, url`,
r`cnesc [i eventual o mai [i lovesc
sau chiar o mu[c` pe s`rmana
mam`...
Of, sper doar ca piticaniile s`
se prind` la timp, s` se educe
singuri [i s` nu ajungem ca \n
filmele alea comerciale cu adolescen]i
criminali...

Sorin DUMITRESCU,
15 ani

Radu POP, 13 ani

Ce-l face pe om fericit
Desene [i text: Radu POP
Cea mai important` \ntrebare a omului
a fost: ãCare este elementul esen]ial
al vie]ii?Ò. Primul r`spuns a fost focul.

El a vrut apoi s` transmit`
cuno[tin]ele acumulate [i a inventat
h‰rtia [i cerneala. Rezultatul inven]iei
a fost tocilarul... nasol...

Mai apoi, omul a inventat praful
de pu[c`, vis‰nd la violen]`.
Dar violen]a a contracarat.

Dup` ce s-a fript, omul s-a reprofilat
[i a inventat roata.

Dar, iat`, omul modern a g`sit acel
element. Punctul terminus al c`ut`rii
este... telecomanda!

Dar [i aceasta a luat-o la vale.

Omul modern este fericit!
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