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Februarie 1990, în timpul unei mineriade, ne-am 
dus să ne facem verighete la Bijuteria, de pe strada 
Eforie. Tot drumul de la metrou la bijuterie ne-a 
însoțit murmurul manifestanților, începuserăm 
să ne obișnuim cu el. 

Nici eu și nici Mihaela nu ne aducem aminte când 
am hotărât să ne căsătorim, nu a fost din partea 
mea o cerere formală… și nici din partea ei.

Pe Mihaela o cunosc din clasa a treia, adică din 
1974, de când s-a mutat la noi, la Școala 88. Nu 
mi-o aduc aminte decât vag, când le vizitam clasa 
ca să mă joc cu Mereșciu, Basamac sau cu Remus. 
Am început liceul și ne-am nimerit în aceeași clasă. 
Eu pe rândul de la perete, ultima bancă, ea pe 
rândul de la fereastră, prima bancă (eram puși în 
ordine alfabetică). A trecut și liceul, a venit armata, 
facultatea, Mihaela la Mecanică, eu la TCM… nu mai 
țin minte când ne-am sărutat prima dată…

Urmează o poveste de dragoste, o poveste vizuală 
cu iubita mea Mihaela, așa cum am văzut-o în 
fiecare clipă în care ne-am bucurat unul de altul.

Mă bucur că am făcut aceste fotografii cu iubita 
mea, îmi readuc aminte de acei ani, de acele 
momente. Sunt Instagramul acelor ani (Laura dixit).

Te iubesc, Mihaela!

Andrei, 2021

February 1990, during a “mineriad” (illegal miners’ 
invasion of Bucharest) we went to get our wedding 
rings made at Bijuteria (The Jewel) on Eforie 
St. All along the way, from the Metro stop to 
Bijuteria, we were accompanied by the murmurs 
of demonstrators – we started to get used to it. 

Neither I nor Mihaela can pinpoint the moment 
when we decided to get married, there wasn’t a 
formal marriage proposal on my part… nor hers.

I’ve known Mihaela since the third grade, that is 
from 1974, when she transferred to our school, 
number 88. I only vaguely remember her from 
when I was visiting their class to play with Mereșciu, 
Basamac or with Remus. We started high school 
and were placed in the same class. I was on the 
row by the wall, last seat, she on the row by the 
window, front seat (we were placed alphabetically). 
We graduated from high-school, the time for 
military service came, then college, Mihaela was 
at Mechanics, I at TCM… I don’t remember when 
we first kissed…

A love story follows, a visual story with my love 
Mihaela the way I saw her in every moment in 
which we enjoyed each other.

I’m happy I took these photos with my sweetheart, 
I recall those years, those moments, they are the 
Instagram of those years.

I Love You, Mihaela!

Andrei, 2021




