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           Dragă jurnalule, 

Imaginează-ţi Pământul: umed și foarte populat, de tot ceea ce, după dicţionar, înseamnă 

viaţă. Privind spre cer, fiecare pereche de ochi vede ceva diferit. Pentru mine, cerul era doar capacul 

ce închidea cutia aceasta mică, numită Pământ, iar norii păreau foile autocolante ce acopereau 

monotonul fundal albăstrui. Un nor îl priveam în 2D, dar acum pot spune că, odată ce prinzi aripi 

și înveţi să zbori, tot ceea ce până acum părea limitat, se transformă în ceva fascinant. 

Dar, să revenim la realitate. Pământul e tot pământ (și în vise și în realitate), iar viaţa nu se 

poate defini altfel... Însă acum știu sigur că cerul nu e doar  un capac, iar norii nu sunt doar hârtii 

autocolante. Chiar în aceste momente, mă scald în cerul care, odată privit de aici, nu mai are aceeași 

definiţie ca şi văzut de acolo, de jos. Norii, îi privesc ca pe fraţii mei aerieni, ce se bălăcesc și ei în 

aerul cu tentă albăstruie. 

 Totuși, aripile mele nu sunt albe și pufoase, ci sunt lungi, masive şi ruginite pe alocuri şi au 

rolul de a menţine echilibrul corpului alungit, ca de pasăre, al avionului de curse interne al companiei 
TAROM, care este în cursul unui zbor între Satu Mare şi Bucureşti. 

 Acum suntem în  coborâre, iar vocea stwardesei se aude în difuzoare rugându-ne să ne 

punem centurile și să așezăm scaunele și măsuţele în poziţie verticală.  Aşa că, am să o ascult... Voi 
reveni curând cu noutăţi şi pregăteşte-te pentru că acesta e doar începutul! 

16.06.2011       

 

Dragă jurnalule, 

Aseară, după ce am ajuns în aeroportul din București, eu și însoţitoarele mele (mama și 

doamna profesoară)  ne-am întâlnit cu Andreea, cu tatăl ei și cu domnul Popescu, împreună cu care 

a urmat să petrecem o noapte teribilă, stând într-o sală dedicată lui Henri Coandă, pe niște scaune 

neconfortabile, în care rula la nesfârșit același film (de doar cinci minute) despre viaţa și cariera 

aeronautului român. Pe la jumătatea filmuleţului se auzea vag în coloana sonoră începutul melodiei 

Einsamer Hirte cântată la nai de Gheorghe Zamfir, ceea ce mai „colora” monotonia...  Am izbutit cu greu 
să stau trează pâna la ora unu, plimbându-mă împreună cu Andreea pe coridoarele interminabile ale 
aeroportului, înfrumuseţate cu picturi şi fotografii cu avioane. 



 În cursul nopţii am mai aţipit din când în când, rezemată cu 

capul de geamantan, încercând să ignor duritatea şi inconfortul 
scaunului, auzind din cinci în cinci minute aceeaşi melodie, acelaşi nai, 
care, după o tăcere lungă, veneau să mă anunţe că timpul se scurge, însă 
mai încet ca niciodată. Nu am avut timp să visez, însă am trăit pe viu un 
coşmar. Singurul lucru care îmi mai dădea speranţă era gândul că la ora 
4, dimineaţă, vom merge la check-in, apoi la controlul de securitate şi,  

într-un final, ne vom îmbarca în avionul ce o să ne ducă mai aproape de 
împlinirea ,,visului american”. 

     

                  

16.06.2011 

Dragă jurnalule, 

 

 Se pare că, în zilele acestea, să ajungi la nori nu se întâmplă doar în vise. Uite-mă printre 

nori pentru a treia oara în ultimele 24 de ore. După acea noapte nedormită ne-am urcat într-un 

avion spre Amsterdam, unde am făcut o escală de patru ore. Timpul s-a scurs în sfârșit cu viteza sa 

normală. Aeroportul  era mai mare și mai aglomerat decât mă așteptasem. Avioanele soseau și 

pleacau unul după altul, fără încetare, și oameni de toate rasele și naţiile  se învârteau prin aeroport 

căutând terminalul indicat, la fel ca şi noi. Era fascinant pentru mine. O nouă lume… 

 Acum mă aflu înţepenită într-un scaun destul de confortabil, pe locul din extremitatea stângă a 

rândului din mijloc al avionului companiei KLM, car e tocmai se află în zbor spre Washington DC. 
Mâncarea, sucurile şi ecranul micuţ de pe scaunul din faţa mea mi-au distras atenţia de la aspectul cel mai 
important: m ă aflu în aer, iar sub mine este  Oceanul Atlantic... 

 

 

 

 

 

 

 



                                 17.06.2011 

 

Dragă jurnalule,  

Ziua de ieri pare atât de îndepărtată de prezent... Însă îmi amintesc ca prin ceaţă cum 

priveam ecranul micuţ şi vedeam că avionul se apropia cu paşi repezi de destinaţie. Aşteptam cu ardoare 
momentul în care va începe aterizarea.  După un drum de opt ore  peste ocean, aterizarea a venit ca o 
briză caldă care dezmorţea oceanul liniştit sau, mai direct, ca puţină acţiune după 8 ore de monotonie 
pură.  

 Curând am coborât somnoroasă din avion și am pășit cu pași mărunţi în urma rândului 

dezorganizat de oameni care se mişca încet Şi rar, în timp ce în difuzoare răsuna o voce tânără şi 
entuziastă de femeie: ,,Welcome to America! Citizens of America, welcome home!”. Atunci am realizat că 
păşesc pe tărâm american, respir aer nou, iar soarele străluceşte, deşi acasă e noapte deplină. Lucrurile şi 
locurile s-au schimbat, însă oamenii au rămas aceeaşi. Mama şi doamna profesoară povesteau, uimite de 
entuziasmul vocii din difuzoare. Andreea mergea lângă mine, tatăl ei făcându-ne poze, iar domnul 
Popescu ne îndruma fiecare pas. 

 După ce am trecut de toate controalele și verificările, am petrecut în jur de o jumătate de oră 

în căutarea bagajelor printre sutele de alte valize care veneau șiroaie pe fiecare dintre cele trei 

benzi rulante. La ieșirea din aeroport ne-a așteptat domnul Graff, un amic american de-al domnului 

Popescu. El urma să ne conducă până la hotel. 

 Aerul mirosea oarecum diferit și simţeam umiditatea mare, care determina o temperatură 

foarte ridicată. Hotelul ,,Holliday Inn Capitol”, era unul foarte drăguţ. Holul era plin de copii, iar aerul 
relaxat Şi zâmbetele oamenilor mă făceau să mă simt foarte confortabil. 

 Astăzi ne-am trezit devreme, iar la ora 8 AM am pornit toate trei (eu, mama şi doamna 

profesoară) spre The National Mall (locul festivalului).  

Am ajuns curând la spaţiul verde pe care erau amplasate mai multe corturi albe şi o scenă. Tot 

acolo ne-am întâlnit cu Andreea şi cu tatăl ei, care erau găzduiţi de o familie de americani.  



Spectacolul de deschidere a WCF (World 

Children’s Festival) a început cu imnul Americii și a 

continuat cu discursuri și cu un mic spectacol. Între  

timp, noi am pornit să vedem ce se petrecea la 

standurile amplasate în parc. La prima vedere, faptul 

că puteai să alegi la ce activitate să participi,  pentru 

mine a fost puţin derutant; părea dezorganizare, 

libertate, în comparaţie cu sistemul cu care eram obişnuită. După aceea, eu şi Andreea ne-am oprit la un 
stand la care trebuia să desenăm sau să scriem pe baloane orice doream: un secret, un gând sau răspunsul 
la una dintre întrebările de pe o fişă, fără să se ştie la ce întrebare am răspuns. Părea absolut fără logică, 
însă, curând am învăţat  prin acest simplu ,,joc” că, exprimând prin art ă ceea ce doreşti să spui, este cel 
mai uşor şi frumos mod de a crea. 

 După această primă activitate, am mers la standul japonezilor (eram  irezistibil atrasă de 

Japonia...), unde am făcut cocori din origami pe care am scris un mesaj sau o părere (în orice limbă 

existentă sau inexistentă) despre dezastrul petrecut în Japonia, cocorul urmând să fie pus pe o 

planșă, apoi expus în Japonia. 

 Și în final, am mers la un alt stand, unde nu erau decât 2 copii desenând și îndrumătoarea 

lor. Atunci am cunoscut-o pe Marijn, care ne-a prezentat un material despre exprimarea prin 

simboluri. Apoi, am realizat și noi o lucrare-simbol care să ilustreze tema “Sun, house, earth”. Deși 

Marijn era olandeză, a folosit tipul acela de entuziasm american la vederea creaţiilor noastre, semn 

că i-au plăcut foarte mult. Şi mie mi-a plăcut extrem de mult Marijn şi sper să păstrăm legătura... 

 La ora 3 PM s-a terminat festivalul pentru noi, deoarece urma să mergem la Ambasada 

României și să îl cunoaștem pe domnul ambasador al României la Washington, să vizităm 

ambasada.  

 După ce am luat prânzul, la hotel, domnul Graff ne-a condus la Ambasadă, unde ne-am 

întâlnit cu domnul ambasador, dar și cu Andreea și tatăl ei, care veniseră împreună cu familia lor 

gazdă. Mi-a făcut o mare plăcere să îl cunosc pe ambasador, dar și să aud vorbindu-se română și în 

afara grupui nostru restrâns. 

 Apoi, văzând ca e ora 5:30, împreună cu mama și doamna profesoară, am vizitat în grabă 

(era ora închiderii) un muzeu de artă din lanţul de muzee Smithsonian. Timpul a fost extrem de scurt, 

însă ceea ce am văzut a fost deosebit. Doamna profesoară îmi arăta lucrările unor pictori celebri (Van 
Gogh, Durer, Picasso etc) şi nu ne venea să credem că avem în faţă asemenea opere... 

 Și așa s-a terminat prima noastră zi la World Children’s Festival. O zi plină, interesantă. Eram 

fericit ă şi aşteptam cu nerăbare următoarea zi. 
 



18.06.2011 

Dragă jurnalule, 

 

Astăzi am avut o altă zi frumoasă. Dimineaţă, la ora 9, am pornit în plimbare spre ,,The 

White House”. Era o dimineaţă călduroasă și soarele era mare și arzător, înroșindu-mi și mai mult 

pielea neprotejată de prea multe haine. Drumul nostru trecea prin parcul care adăpostea festivalul, 

se continua puţin prin oraș, iar apoi se termina la poarta mare și neagră înapoia căreia se afla Casa 

Albă. Am trecut de controlul de securitate și am intrat în faimoasa reședinţă a președintelui 

Obama.  

 La început am intrat într-un hol cu pereţi albi, pe care erau înşirate fotografii din timpul 

mandatelor preşedinţilor americani. Apoi am pătruns în diferite camere, simplu amenajate şi decorate 
(spre deosebire de Peleşul nostru regal). Personal, mi-a plăcut Camera Roşie, datorită farmecului ei  
dobândit de-a lungul istoriei. 

 La ieșirea din cladire, am făcut câteva poze și am pornit grăbiţi spre festival, deorece 
întârziaserăm puţin. Drumul a fost acelaşi, însă, destinaţia alta: World Children’s Festival. 

 Eu și Andreea am luat-o înainte. Odată ajunse, am observat că toţi copiii prezenţi acolo 

găsiseră deja standul potrivit lor. Eram dezorientate, deoarece activităţile erau altele, noi. Am mers la 
standul care promova ecologia şi am imprimat frunze  folosind energia solară. Apoi am decorat felicitări 
pentru a pune frunzele imprimate, în  interior. Am folosit o tehnică ciudată, însă mi-a plăcut mult... 

 De acolo ne-am dus la standul alăturat, unde de abia așteptasem să participăm.  Am pictat 

tricouri într-un mod ciudat și interesant. Însă amândouă au ieșit excelent. După aceea, m-am dus să 

o caut pe Rose, o profesoară cu care corespondasem și avea și ea un stand. Am găsit-o ușor,  iar ea 

ne-a invitat să pictăm pe o pânză uriașă destinată micilor artiști. Împreună cu Andreea și doamna 

profesoară, am făcut o lucrare frumoasă pe care, mai apoi am scris mare ROMÂNIA. Pictaserăm și 

cu mâinile, așa că eram murdare din cap până-n picioare, iar culorile acrilice aveau să rămână pete 

permanente pe pantalonii mei pescărești, negri. Însă aceasta nu era o problemă, deoarece sunt 

sigură că îmi voi aminti mereu această zi. 



  Fiindcă Muzeul Aerului și Spaţiului era în apropiere, 

ne-am dus să îl vizităm. La hotel, extenuată, am adormit rapid, cu 
gândul trist că mâine va fi ultima zi a festivalului... 
 

  

     

     

     

             

                            20.06.2011 

Dragă jurnalule, 

Îmi amintesc cu siguranţă ziua de ieri, care 

a însemnat sfârşitul a trei zile care de acum fac parte 
din istoria mea. A fost ultima zi  la World Children’s 
Festival. 

 Dimineaţă am fost la festival, ca în fiecare 

zi, şi ne-am apropiat sfioase de un nou stand, unde se 
folosea o tehnică interesantă şi anume puneam 
pigmenţi în apă, făcând anumite forme, iar apoi 
imprimam rezultatul pe o foaie. Au ieşit ni şte lucrări 
superbe. 
 

 



La îndemnul doamnei profesoare, am mers la standul celor din Oman, unde am pictat pe 

vase din ceramică, pe care le-am decorat și cu mărgele colorate. Am realizat ceva frumos, iar vasul 

astfel ornat l-am primit cadou. Îl voi duce acasă şi va fi o frumoasă amintire, o mărturie vie a 

„visului meu american”. În după-amiaza aceleiaşi zile, eu și Andreea ne-am îmbrăcat în costume 

naţionale şi am pornit spre L’enfant Plaza, locul cinei festive. Ajunsă acolo, m-am împrietenit cu Sarah, 

văzând că avem multe lucruri în comun, în special muzica şi literatura. Înso ţite de mama, doamna 
profesoară şi domnul Popescu, ne-am aşezat la una dintre mesele rotunde din imensa sală. Nu a trecut 
mult timp şi  deja noi făceam poze cu alţi copii participan ţi, care erau fascinaţi de costumele noastre 
populare. Pe scena micuţă din sală se ţineau discursuri şi se cânta, în timp ce noi serveam cina. Rose s-a 
aşezat la masă cu noi şi ne-am înteles de minune. De asemenea, o familie de japonezi cu 2 copii s-a mai 
aşezat la masa noastră. Am comunicat  şi cu ei şi am observat ce mari diferenţe există între oameni 
privind cultura şi educaţia. Însă, acesta era şi scopul festivalului: să ne împrietenim cu oameni diferiţi 
care împărt ăşesc aceeaşi pasiune cu noi. 
 



Mai târziu am fost chemaţi toţi copiii pe scenă, pentru a fi 

premiaţi. Eram foarte mulţi, iar  domnişoara care  prezenta nu 
se descurca cu pronunţia numelor. Aşa că numele Andreei a 
fost pronunţat greoi, cu accent american, însă se înţelegea 
îndeajuns încât să ne dăm seama că despre Andreea noastră 
era vorba.... Când a venit rândul meu, domnişoara m-a 
întrebat exact cum mi se pronunţă numele, iar rezultatul a fost 

unul bun, având în vedere faptul că numele meu nu este unul uzual în 
USA. 

 Toţi cei aproximativ 100 de premianţi, din SUA şi din  peste 75 de 

ţări ale lumii,  am făcut o mulţime de poze şi am avut o seară minunată... 
Şi 3 zile excepţionale. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  


