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NUMERIA, CĂLĂTORIE Î N  
ŢARA NUMERELOR

Începuse anul şcolar. Victor păşea timid pragul clasei a 
cincea. Se despărţise cu regret de doamna învăţătoare, 

iar acum trebuia să-şi croiască drum într-o lume nouă, 
necunoscută lui, despre care auzise câte ceva, dar care i se 
părea totuşi atât de încâlcită ca o junglă.

De acum, pentru fiecare disciplină va avea alt profesor. Asta 
îl făcea să se teamă, să nu aibă încredere în sine. Privea de 
jur împrejur prin clasa în care era atâta linişte, iar în mintea 
sa încolţeau tot felul de întrebări: „Oare noii profesori îl vor 
aprecia aşa cum o făcea doamna învăţătoare fie şi pentru cea 
mai mică reuşită? Oare rezultatele lui vor fi la fel de bune de 
acum încolo ca şi până atunci?”

Cea mai grea disciplină părea să fie matematica. Luase 
manualul în mâna tremurândă şi îl deschisese la o pagină 
oarecare. Privea pierdut în noua lume ce-şi deschidea porţile 
în faţa sa. Intra pe un teren necunoscut, unde cifrele parcă 
prinseseră viaţă, se mişcau de colo-colo într-o armonie 
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deplină, de parcă totul era regizat lăsând impresia că au mai 
făcut asta niciodată. Vorbeau o limbă ciudată, dar care nu-i era 
în totalitate străină. 

Rămăsese blocat, mut de uimire, savurând fascinanta 
desfăşurare de forţe ce se numea „matematică”. Aliniate 
pe capitole stăteau mulţimile, fracţiile, radicalii, figurile 
geometrice, teoremele şi toate celelalte noţiuni.

Undeva, într-un colţ, a observat o umbră care parcă dirija 
cu seriozitate deplasarea tuturor elementelor matematice. Nu 
putea să spună cu siguranţă a cui este umbra, dar de un lucru 
putea fi sigur: epoleţii aceia erau ai unui mareşal. Îşi dăduse 
seama că pătrunsese în Numeria, ţara matematicii. Acolo toţi 
sunt primiţi cu braţele deschise, dar de fiecare dată când un 
copil trecea pragul Numeriei se pornea un nou război.

Toţi erau în alertă. Trupe întregi se puseseră în mişcare. 
Dintr-o singură privire, Victor înţelesese cine cu cine se lupta 
şi mai ales pentru ce o făceau. Cele două mari puteri erau 
Algebra şi Geometria, iar teritoriul ce trebuia cucerit era chiar 
inima băiatului.

Fiecare tabără era foarte bine organizată. De o parte şi de alta 
stăteau, pregătiţi să-şi arate puterea, generali, colonei, ofiţeri 
şi chiar soldaţi, fiecare având un rol bine gândit şi fiecare fiind 
indispensabil armatei din care făcea parte.

Algebra era condusă de generalul Fracţie, alături de care 
stăteau doi colonei care de multe ori ieşiseră victorioşi din 
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luptă şi anume: colonelul Raţional şi colonelul Iraţional. Cei doi 
erau foarte diferiţi, nu aveau nimic în comun, dar se completau 
unul pe celălalt astfel încât rareori pierdeau o bătălie. Dar să 
amintim şi de ofiţerii Radical şi Interval, care erau alături de ei, 
asigurând o foarte bună comunicare între conducătorii Algebrei 
şi soldaţii de rând. După calculele pe care şi le făcuseră, erau 
convinşi că victoria va fi şi de astă dată de partea lor.

În cealaltă tabără, Geometria, pe baza puternicului Pătrat, 
stătea şi privea cu superioritate generalul Piramidă, susţinut 
cu toate forţele de către colonelul Con şi colonelul Cilindru. 
Ofiţerii Mediană şi Înălţime erau cei care de multe ori au salvat 
de la pierzanie această minunată tabără a imaginaţiei. Aveau 
întotdeauna un as în mânecă. Privirea în spaţiu era strategia 
de luptă cel mai des utilizată în aplicarea tacticilor alese.
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Victor se văzu înconjurat de trupe nemăsurate. Oriunde 
întorcea capul, privirea îi cădea asupra calculelor care pur şi 
simplu îl impresionau. Nu-şi imaginase vreodată că matematica, 
deşi atât de complexă, putea fi atât de atractivă. Devenise atât 
de curios, încât stăruia cu privirea asupra fiecărui capitol. Nu se 
putea hotărî de partea cui să treacă. Era prins la mijloc ascultând 
în continuare glasul cifrelor, acum înţelegând şi o parte din 
limbajul lor codificat pe care îl îndrăgise încă din perioada 
când mergea la grădiniţă… hmmm… doamna educatoare… ce 
amintiri plăcute îi reveneau acum în minte… Numeria era cea 
mai încântătoare ţară în care pătrunsese vreodată. Era uimitor 
să vezi toată matematica adunată la un loc.
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Generalul Piramidă a fost primul care a început pregătirile. 
Şi-a chemat subalternii şi au început să discute tactica pe care 
o vor aplica. Erau foarte hotărâţi să atace. Erau convinşi că, dacă 
fac ei primul pas, vor avea o şansă în plus în obţinerea victoriei. 
După un timp, au plecat cu toţii, fiecare ocupându-şi locul în 
flancul de care răspundea. Acelaşi lucru l-a făcut şi Algebra. 
Erau în alertă maximă, dar nu se temeau. Stăteau pe poziţii, 
aşteptând ca Geometria să facă primul pas. Contraatacul era 
pregătit. Formulele de calcul prescurtat stăteau la baza lui. 

Geometria a pornit atacul cu locotenentul Unghi. Acesta şi-a 
deschis braţele. Încerca să cuprindă forţa inamică în interiorul 
braţelor sale, pe care le putea lărgi şi lungi oricât era nevoie. 
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Era asemeni unui cameleon, îşi putea schimba deschiderea 
unghiului în funcţie de nevoile imediate. Era sigur pe el deoarece 
avea un mare ajutor: Dreapta. Aceasta pornise deja pe o rută 
ocolitoare, încercând să ajungă în spatele trupelor Algebrei. Şi 
nu a durat mult până a ajuns acolo. Nimeni nu observase că ea 
era în spatele lor. A dat semnalul şi, în acelaşi timp cu Unghiul, 
au cuprins tabăra adversă într-un mare Triunghi. Toate figurile 
geometrice plane au venit alaturi de Triunghi, cuprinzându-l 
în interiorul lor, una câte una. Astfel că Triunghiul devenise 
înscris în Cerc, Cercul în Pătrat, Pătratul în Trapez, Trapezul în 
Dreptunghi, Dreptunghiul în Romb şi tot aşa toate poligoanele 
imaginabile îşi închiseseră laturile în jurul prietenilor lor. Era 
imposibil ca Algebra să scape şi de astă dată. 
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