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Dedic această carte preaiubitului meu nepoțel, Albert Frederick. 
Cu dragoste, bunica Pușa!
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Albert Frederick Roth, 7 ani, Palma de Mallorca, Spania
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Povestea cifrelor a început atunci când oamenii 
au avut nevoie să facă ordine în viața lor! 

Aventurile 
lui 
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UNU, după cum îi spune și numele, este 
unic în lume și el știe asta, de aceea merge 
mereu cu pași siguri, cu ochii larg deschiși 
și cu zâmbetul pe buze. Este o frumusețe 
de băiat, blonduț, cu ochi ageri, iar când 
lumea îl privește, el spune, mai în glumă, 
mai în serios, că este UNU, cifra fără de 
care nimeni nu poate merge mai departe. 
Când îl văd, copiii îl salută și-l întreabă: 
„Ce faci, UNULE, de ce ești mereu 
singur?” UNU, care se bucura de tot ce 
era în jurul său, nu prea avea nevoie de 
alte cifre – de altfel, nici nu știa de 
existența lor –, mai ales că el, UNU, 
se considera unic.

Într-o zi, în parc, a zărit într-un colțișor un  balonaș care îl privea cum 
se joacă. UNU s-a îndreptat spre el, dar micul balonaș s-a ascuns de teamă 
să nu fie lovit, așa cum a pățit cu alți copii din parc.
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– Așteaptă, dragă balonaș sau cerculeț, sau 
ce ești tu, că eu vreau să ne jucăm împreună!, 
strigă UNU spre el.

Balonașul, auzind glasul vesel, și-a luat 
inima în dinți, a ieșit la iveală și îi spuse lui 
UNU: 

– Eu te cunosc, tu ești cea mai importantă 
cifră din lume, dar nu am îndrăznit să mă 
apropii de tine, de teamă să nu mă alungi.

– De ce să te alung, mititelule? În fond, ești 
și tu un semn, acolo.

– Da, un semn, dar și eu sunt important 
pentru oameni. Pe mine mă cheamă ZERO, ca să știi!

– ZERO? Păi, zero e zero, cred eu. Ce poți să faci 
tu, prietene ZERO?

ZERO prinse curaj și-i răspunse lui UNU, chiar 
dacă mândrul UNU s-ar putea necăji că o să se 
agațe de el ca o codiță.

– Frate UNU, uite, eu am auzit de la oameni că 
noi doi suntem importanți dacă stăm alături...

– ZERO, noi nu prea semănăm, eu sunt suplu, 
înalt, iar tu ești chiar prea rotunjor. Cred că 
mănânci cam mult, nu-i așa?
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– Nu, UNU, așa m-a făcut pe mine de la început. Sunt rotunjor, 
e adevărat, dar acesta e... farmecul meu, râse balonașul cel zglobiu. Chiar 
dacă sunt ZERO, eu sunt important pentru oameni.

– Adică cum, ZEROULE?
– Uite, oamenii au multe degete...
– Da, dar diferite, adică unu și unu, zise UNU.
– Nu, UNULE, dacă eu și cu tine stăm alături, știm câte degete au 

oamenii, chiar dacă nu seamănă între ele.
– Adevărat, frate ZERO, e bine că noi facem ordine în lume, deși trăim în 

copilărie.
– UNULE, tu știi că eu sunt un fel de rege?
– Mă faci să râd, frate ZERO, eu sunt prima cifră a lumii.
– Da, dar după mine, sunt cifrele mofturoase, cele care se scriu cu semnul 

minus. Așa mi-a spus tata.
– Părinții mei mi-au spus doar că eu sunt cel mai important și să nu uit 

asta. Acum, că te-am întâlnit, frate ZERO, aflu și eu mai multe. De exemplu, 
eu și cu tine alături suntem unu și zero...

– Iar oamenii ne-au botezat frumos, 
ne-au zis ZECE.

– Adică eu și cu tine vom sta alături mereu?, 
întrebă UNU.

– Atunci când oamenii au nevoie de noi, așa 
vom face. Dacă vrei, îți desenez. 
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