Călătorie pe Volta,
Planeta Becurilor

foto © Florin Costache

Iulian Comănescu este antreprenor
în sfera comunicării și autor. A publi
cat două cărți: Cum să devii un
Nimeni: Mecanismele notorietății,
branduri personale și piața media
din România (Humanitas, 2009) și
Mihnea Constantinescu: Omul care
a schimbat România fără ca noi să știm (Curtea Veche, 2019). În 2006,
după o carieră de jurnalist de peste 15 ani, șia făcut propria compa
nie, Comanescu&Partners, care se ocupă cu consultanță de imagine,
conținut sponsorizat, grafică, video și branding. De la începutul lui
2020, trăiește la Bruxelles, unde șia definit firma în zona de political
intelligence și PR de criză.
Sa apucat de scris cărți pentru copii după ce fiul lui, Efrem, a vrut și
el o carte a lui, atunci când a văzut volumul Mihnea Constantinescu.
La data apariției cărții Călătorie pe Volta, Planeta Becurilor, Efrem
are cinci ani și jumătate.

Iulian Comănescu

Călătorie pe Volta,
Planeta Becurilor

Ilustrații de Raluca Burcă

Întro zi, Efrem și Alma se duseră în vizită acasă
la Titi, prietenul lor un pic mai mic. Când ajun
seră acolo, văzură că Titi avea multe jucării
frumoase și i le cerură, iar Titi le împărți
între toți trei, după care începură să se
joace cu toții foarte frumos.
Și se jucară și se tot jucară, până
când se făcu seară. Când se face
seară, se face întuneric. Așa că cei
trei aveau nevoie de lumină.
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Efrem, care era mai mare, îl luă pe Titi în spate, iar Titi aprinse
lumina. Doar așa puteau să ajungă la întrerupător.
Numai că Titi avea un bec foarte diferit de alte becuri. Când îl aprinseră,
Becul începu să miorlăie:
— Au, au, mă doare de la lumină!
Titi stinse lumina imediat.
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— Mulțumesc! spuse Becul.
— Cu plăcere, Becule. Dar tu ce fel de bec ești, de vorbești cu noi?
întrebă Efrem.
Alma, care era puțin mai mică, se cam sperie.
— Hiii! De ce vorbește?
— Titi, cei cu becul ăsta? îl întrebă Efrem pe Titi.
Titi nu știa ce să spună, era mai mic și decât Alma, și decât Efrem.
— Nu s tiu, asa lam găsit... răspunse el pelticit.
— Becule! spuse Efrem. Ce fel de bec ești tu de vorbești și te doare
atunci când trece prin tine curentul electric?
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— Sunt un bec care vine de pe Volta,
Planeta Becurilor, răspunse Becul.
— Ce planetă e asta? întrebă Efrem,
care știa câte ceva despre planete, și
anume că noi trăim pe planeta Pământ,
sau Planeta Albastră, și că Pământul
se învârte în jurul Soarelui, la fel ca
alte planete, de exemplu
Marte, sau Planeta Roșie.
— E depaaarte, zise Becul.
Acolo trăiesc părinții mei.
— E drăguță? întrebă Alma.
— Da, e drăguță, răspunse Becul.
— Păcat că e departe, zise Efrem. Miar plăcea
să ajung acolo.
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