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Summary :  This short paper describes a Sequoia brought to Romania from 

California in 1999, now growing up in the property of the Arges District 

Museum, in Pitesti; a dream from 1959, of a Middle School teacher, which 

became reality after his visit in California, at the Sequoia National Park . 

  

 
Implinirea visului unui ELEV aflat 

în CLASA a V-a (in anul 1959) 
  

Cu mulţi ani în urmă, elev fiind, s-a 

născut o dorinţă determinată de măiestria 

profesoarei de botanică, care, la una din lecţii, 

ne-a supus atenţiei descrierea unui arbore mai 

puţin cunoscut la noi. Era vorba de arborele 

gigant “Sequoia”. Felul cum a fost înfăţişat 

acest uriaş mi-a dezvoltat dorinţa de a-l vadea 

“pe viu”. Acest vis a devenit realizabil în vara 

anului 1999 când, prin amabilitatea unor 

prieteni, foştii mei elevi, am ajuns în SUA şi am vizitat, printre altele, Parcul Naţional Sequoia, 

situat în California, în munţii Sierra Nevada. Ajuns acolo m-am pomenit printre coloşii 

singuratici ce făceau ca ceilalţi arbori să pară nişte pitici. Părea că păşisem pe o altă planetă, sau 

parcă mă transferasem în era dinozaurilor. 

Plimbându-mă printre uriaşii ce alcătuiau 

parcul, mă vedeam precum “piticul rătăcit în 

Ţara Guliverilor”. 

 

Şi, dacă la început, cu ani în urmă, 

dorinţa mea a fost să-i văd, la plecare dorinţa a 

fost să iau cu mine un copăcel sequoia, lucru 
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care s-a şi împlinit. După doi ani, timp în care l-am ţinut în ghiveci în balcon, am donat 

copăcelul adus din California Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, pentru a completa colecţia 

de exponate vegetale din curtea acestuia. Astfel povestea acestor uriaşi a putut continua pe 

meleagurile argeşene, prin pomişorul adus.  

 

Acum, la AN ANIVERSAR (2009),  pomişorul SEQUOIA ne-a întampinat fremătând 

din ramurile ale caror frunze erau încărcate cu picurii de apă – ale ploii ce căzuse în noaptea 

precedentă.  


