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. I . 

R E C U P E R Ă R I  
D I N  Ș O A P T E  D E  M E M O R I E

Am împlinit 13 ani furați Morții! 
Cele Trei Vieți ale lui MMI!

8 martie 2007

…La ora când aștern aceste file de amintiri, Atunci, acum 13 ani, 
eram la Reanimare! Suportasem o primă operație de cancer la pros-
tată prin criogenie! Credeam că Totul s-a rezolvat!

…Astăzi, 8 Martie 2020, am în buzunar trimiterile spre o nouă 
scintigramă și alte patru RMN-uri!

…Astăzi, 8 Martie 2020, am trimis ultimele rânduri la Editură! 
Volumul „DALLAS 2020” (5 noi piese de teatru) a intrat în tipo-
grafie!

…Habar n-am ce este acela, Cancerul! Ce fericiți, cât de bogați 
mi-au fost cei 13 ani după Operație!

* * *
…9 martie 2019. Rânduri pentru „Jurnalul unui Om norocos”… 

Revăd, prin memorie, ceasul acela, care întâmplător era negru, pe 
peretele alb din fața mea, când eram răstignit pe masa de operație ce 
arăta ca o cruce orizontală. Era ora 10:12, dimineața, acum 12 ani, 
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acolo, în clinica particulară de lângă stadionul Dinamo (ce ironie a 
sorții pentru un comentator sportiv!)… După aceea, conectat la fire, 
aparate, cu un ac pătrunzând adânc în mâna stângă, să mă aneste-
zieze total, am dispărut din viață. M-am trezit după cinci ceasuri, pe 
o targă hidraulică, tremurând de frig, cu pântecele arzându-mi, în 
drum spre reanimare. „Gata, ai scăpat de cancer!”, a venit vocea lui 
Carmen, ca de înger deasupra mea, era o nouă naștere. Eminentul 
Profesor Mihai Lucan și echipa lui de specialiști venită de la Cluj 
mă scăpaseră de un coșmar născut, întâmplător, când mi-era lumea 
mai dragă și viața mai fericită: cancer la prostată!… Niciun simptom, 
nicio durere, niciun medic care să mă întrebe cum stau cu PSA-ul, 
noțiune extraterestră pentru mine la 61 de ani!?! Noroc cu necunos-
cutul doctor Nicolau, de la o clinică particulară din preajma Pieții 
Victoria, el m-a întrebat de PSA, când m-am dus de bună voie, ca 
la fiecare început de an, să-mi fac analizele clasice de sânge. Nu era 
medicul Nicolau, azi eram oale și ulcele… PSA-ul meu ajunsese 
exploziv la 10,6!!! Cel normal, la vârsta mea, 3,5-4!… A urmat cea 
mai rapidă și cumplită cursă contracronometru din viața mea, mereu 
legat de un pai de Speranță… 

…Pe 31 ianuarie 2007, m-a lovit acest trăsnet negru ca moartea, 
pe 20 februarie, biopsia, ca o ghilotină, cancer-cancer, pe 1 martie, 
testrul – scintigramă, de era să-mi crape inima așteptând să aflu dacă 
pot fi operat, Dumnezeu m-a ținut în brațe și atunci, da, tumoarea nu 
ieșise din capsulă și puteam fi operat! Imediat, în acea zi de Mărțișor, 
am făcut un raliu de noapte la Cluj, la Profesorul Lucan, ca pe 9 
martie să fiu convins că am scăpat de un blestem masculin…

…Pentru operație, am pendulat între Fundeni și echipa de sub 
Feleac, între brahotomie (sau cam așa ceva!) și criogenie. Am ales, pe 
riscul meu, așa m-a îndemnat, cred, Cel de Sus, ultima variantă, crio-
genia, înghețarea tumorii și apoi arderea ei. Nu m-a afectat deloc că 
eram al cincilea pacient român operat prin această metodă de ultimă 
generație… 
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…Nu mi-a fost o clipă frică. Experiența de taximetrist de noapte 
în jungla New York-ului, acel pistol pus la tâmplă și cuțitul în ceafă au 
transformat într-un om puternic moral trestia gânditoare care traver-
sase Oceanul. Un singur gând ciudat m-a lovit o clipă, în noaptea din 
ajunul operației, internat, injectat, pregătit moral: „Doamne, voi mai 
fi eu, după operația asta?! Prețul ei nu va fi să-mi pierd minunea de 
familie?!”… Mai mereu intuiția nu m-a trădat! Acum, aș vrea să fi 
dat, atunci, greș… Am aruncat repede apă peste focul ăsta cumplit 
venit din metafizică… Operația, la București, a durat cinci (!) ore și 
„a fost foarte reușită!”, m-a liniștit Profesorul, atunci…

* * *
…Scăpase, însă, un micron de tumoră neînghețat, nears. Și a 

crescut ca Balaurul din poveste. PSA-ul tot creștea, ajungând la 6! 
Peste un an și opt luni, Profesorul a găsit „un iepure negru” alergând 
prin mine și m-a chemat urgent la Cluj să-l „împușcăm”. În noapte 
târzie, pe 7 noiembrie 2009! A doua operație parcă nici n-a fost…

* * *
…De atunci, lupt! La trei luni, uneori cu o scurtă pauză, analize 

și o injecție cu un ac cât mina de pix, care-mi blochează hormonii și 
mă face un timp legumă. Cinic, îmi spun: „Câți, oare, mai au șansa 
asta de a deveni legumă?!”… De a trăi Viața fie și din viteza a cincea 
în prima?!… Revin la Zoladexul meu salvator. Surplusul de hormoni 
alimentează celula canceroasă. Cam asta am înțeles eu, dramaturgul, 
din vorbele medicilor. Asta înseamnă pentru mine, fan al lui Dali, 
Zola… dex!

…De șapte ani, nu mai mănânc carne de porc sau de vită, nu mai 
beau răcoritoare acidulate, nici vorbă de energizante, otravă curată. 
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Se poate trăi bine și așa!… Joia care vine fac din nou Zoladex-ul, 
durere și speranță în noua mea Viață!

* * *
…Marele scriitor rus Alexandr Soljenițin ne-a lăsat un remarcabil 

roman „Pavilionul canceroșilor”. L-am sorbit în două nopți, pe când 
nu eram de-al… Pavilionului. Un fantastic roman, mai mult politic… 
Anul trecut, plin de experiență naturalistă, am scris piesa Vieții mele 
„Monolog în doi cu moartea la ușă”, un veritabil Jurnal de canceros. 
Textul a câștigat Marele Premiu de monodramă la Gala Star, Bacău, 
și, conform regulamentului Concursului de dramaturgie și al promisi-
unilor, luna viitoare urma să merg la premiera piesei, pe scena moldavă. 
Trăiesc, însă, în România, unde promisiunile rar se prea respectă… 
Sau, cine știe, se așteaptă momentul să mă ridic în Ceruri, ca finalul 
„Monologului” meu să fie bătut în cuie, nu să tot continue… Uite, însă, 
că eu mă încăpățânez să Trăiesc! Încurajat de Bunul Dumnezeu…

…Am publicat Monodrama premiată, „Monolog în doi cu 
Moartea la ușă”. Am înmânat primul exemplar, cu autograf de recu-
noștință, distinsului oncolog Rodica Tudor, fără supravegherea căruia, 
de peste un deceniu, sunt sigur că acest volum nu ar fi apărut!… Peste 
trei luni, la control, Doamna Doctor mi-a făcut cel mai prețios compli-
ment, solicitându-mi încă un exemplar al cărții. „Domnule Ionescu, 
am dat cartea să o citească trei dintre pacienții mei, care, după lectură, 
mi-au spus că a fost cel mai bun medicament pe care l-am reco-
mandat! Vreau să dau la citit cartea asta rară și altora”!

* * *
…Sigur că va veni și ziua aceea Z! Mâine, săptămâna viitoare, la 

anul, peste… Numai că nu mă gândesc la „Finalul de partidă”, cum 
zice Beckett. Îmi fac cu precizie de robot analizele, iau medicamente 
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de întreținere, suport Zoladexul-paradox, chin și iluzie, și-mi văd de 
ale mele. Cancerul nu există pentru mine! Deși evadarea din el m-a 
costat enorm, căsătoria! M-am echilibrat în șapte-opt luni: decât 
singur în doi, mai bine singur-singur, chiar dacă sunt cu un picior în 
groapă (Noroc că mai am unul și o minte limpede, plină de vise.)… 
Eu nu sunt niciodată singur. Am scrisul, teatrul, fotbalul, fiecare zi 
trăită din plin, naveta la Giurgiu, iarna la Miami, premierele din 
fiecare săptămână, turneele, cronica dramatică „Amanta mea Thalia”, 
în fiecare zi de joi, în revista „Taifasuri”… Plus că, de un an și cinci 
luni, am primit și Certificatul de bunic, minunata Genevieve, acolo, 
în Florida mereu însorită… Nu, nu mă joc de-a „dublugânditul” și 
„nouvorba” lui Orwell din celebrul roman „1984”…

…Eu m-am operat întâia oară de cancer, Azi, adică în 9 Martie 
2007, sunt optimist și nu mă gândesc la „acordul final”. Nu o să-mi 
fie niciodată milă de mine, asta m-ar ucide, chiar dacă, uneori, mai 
ales de Sărbători, două-trei minute (slăbiciunea umană!) scapă, așa, 
un crivăț prin suflet și mă simt totul o rană… Renasc, însă, repede, 
mai am, doar, de făcut atâtea, de trăit alte și alte bucurii, dar și tristeți, 
încât nu mai am timp să meditez, decât în ziua analizelor, la boala 
asta parșivă care s-ar fi insinuat de nu știu când în viața mea… 

* * *
…Capul și sufletul meu, o bază de date sentimentale care se 

îmbogățește în mai fiecare lună, băftosul de mine! Prin ele îmi găsesc 
Vitaminele pentru Lupta cu Viața!

…13 mai ’79, debut în dramaturgie, la Arad, cu piesa „Centrul 
înaintaș s-a născut la miezul nopții”…

…7 mai ’86, Sevilla, martor trimis de ziarul „Sportul”, cu regre-
tatul meu profesor Ioan Chirilă, să participăm la „Noaptea genera-
lilor”, când Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni, 2-0, la 
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penalty-uri, cu Barcelona și cu Duckadam intrând în Cartea recor-
durilor, prin cele patru lovituri apărate, de l-a făcut pe Regele Juan 
Carlos al Spaniei, prezent la vreo doi metri deasupra mea, să mono-
logheze sincer: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”… 

…4 iulie ’86, evadarea spre America, după purgatoriul italian 
(Latina și Roma) de 22 de săptămâni-calvar-iluzie, în Lagărul 
Cerșetorilor de Libertate… 

…14 februarie ’87, întâia zi de taximetrist la New York, 
„Academia Vieții” pentru mine…

…13 iunie ’87, prima ediție a ziarului meu de limbă română scos 
la New York, „Lumea Sporturilor”, care peste doi ani și-a îmbogățit 
titlul: „Lumea Noastră-Lumea Sporturilor”…

…Vara lui ’94, „Columb a descoperit America, Hagi a cuce-
rit-o”, titlul volumului meu scris în timp record, cu sufletul, și dedicat 
Mondialului yankeu… 

…Toamna lui 2014: Volumul meu de teatru „Animalul, acest 
om ciudat” s-a aflat printre cele trei nominalizări la Premiile Acade-
miei, care și-a bătut și ea joc de dramaturgie, neacordând niciun 
premiu!?! Nu-i prima oară când Dramaturgia rămâne cenușăreasa 
Literaturii Române!

…20 martie 2015, premieră cu întâia mea piesă scrisă în calitate 
de bunic (a 28-a din CV-ul personal): „Derbedeul de nota 10”…

…7 aprilie 2015, altă premieră, „o comedie neagră, dar vizibil 
politică („N-aveți un mort de vânzare?”)”, ovaționată la Teatrul 
Dramatic „Sava Ognianov” Ruse . Doamne, cât mă mai răsfeți!

…7 august 2017. Devin Consilierul Secretarului de Stat 
Gheorghe Geo Popa la Ministerul Culturii și Identității Naționale.
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…23 august 2017. Operație de cataractă, la stângul! Întotdeauna 
am fost pregătit să văd cu doi ochi! Nu doar hențurile, greșelile 
gramaticale, ci și… ridurile morale!

…28 noiembrie 2018. Am și un Nepoțel, Leonardo, feciorul 
Mariei, după minunatele Genevieve și Celine, tezaurul meu din 
America!

…18 iulie 2019. Spun Adio, Ministerul Culturii și Identității 
Naționale!

12 Decembrie 2019! Ziua în care am primit PREMIUL 
ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU DRAMATURGIE! Premiul 
„I.L.Caragiale” pentru volumul de teatru „Bărbatul cu trei picioare”!

31 august 2020. Primesc PREMIUL UNITEM (Uniunea 
Teatrală din Moldova) pentru ÎNTREAGA ACTIVITATE!… 
Premiul urma să mi se ofere în cadrul GALEI UNITEM, Ediția 
XIX, la Bălți, însă, din cauza pandemiei, Festivitățile s-au amânat 
„sine die”, încât inspiratul Președinte al UNITER-ului de pe malul 
stâng al Prutului, Regizorul Sandu Grecu, mi-a înmânat Premiul… 
la București, pe Terasa Librăriei Cărturești-Verona!

…Astăzi este pentru mine 9 martie 2007! Sărbătoresc 13 ani de 
învingător, chiar dacă o răceală la modă mă ține în pat… 

…În ultima vreme, în jurul meu, tot mai mulți oameni, prieteni, 
colegi, rude, sunt îngroziți de Cancer. „Ignoranța este putere” era o 
idee în acel celebru roman al lui Orwell. Nu-i adevărat!… Colegii mei 
de suferință, mă lupt de 13 ani cu blestemul negru și rezist. Pentru că 
lupt, nu există altă scăpare!… Nu aveți decât această șansă: să fiți tari 
moral și să nu cedați! Cât despre „Restul este tăcere”, celebra replică 
a lui Hamlet, ducă-se-n literatură… Noi mai avem multe să (ne) 
spunem, clipe de viață pe care suntem obligați, de „contratimpul” în 
care am fost înscriși fără consultare, să le trăim total… 

…Se vede treaba că eu am… Trei Vieți!
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Lacrimi în  
„Cimitirul păsărilor”

28 iulie 2013

…Minunat prieten Vili, 
…De ce ai plecat atât de repede, acolo sus, în Colonia Îngerilor?! 
…De ce m-ai lăsat mai sărac, în lacrimă grea, am vorbit, doar, joi 

seara, erai, la Vidin, și m-ai asigurat că „e puțin mai bine”…
…De ce să nu mai pot să te sun la o zi, două, să vorbim despre 

etapa de fotbal, despre ultimele premiere teatrale din România și 
Bulgaria?!

…De ce ai plecat atât de repede, Acolo, Sus, Niciunde, când 
așteptam să vin la premiera ta de la Teatrul „Gong” din Sibiu, ca, 
apoi, să începem repetițiile la a 17-a ta montare la Giurgiu?!

…Acum o lună, exact pe 28 iunie, vorbeam cu tine la Sibiu, erai 
de numai trei zile pe malul Cibinului, dintre care două le-ai petrecut, 
neașteptat, în spital!… Într-o lună, numai o lună, Dumnezeule, boala 
neagră te-a devorat galopant, imposibil, cumplit… Nu cred că este 
adevărat! 

…Chiar să nu mai vorbim, la o zi, două, despre teatru, despre 
profesoara ta de elită Cătălina Buzoianu, despre runda de fotbal din 
Bulgaria, din România, din Liga Campionilor, despre proiectele tale 
regizorale, despre traducerile tale superbe de teatru din română în 
bulgară și invers?…

…Chiar să nu te mai aștept, luna viitoare, să începi repetițiile 
în Giurgiu, la încă o piesă fascinantă pentru copii, sub bagheta ta 
vrăjită pentru cei mici și cei mari, te reîncărcase cu farmecul copilă-
riei năzdrăvanul tău de Cristofor, ce să înțeleagă, acum, micuțul de 
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nici doi ani, lumina sufletului tău, ca și cele două fete, și nepotul, ca 
și Ramona, sfâșiată de durere?!

…Nu cred, Priateliu, refuz să cred, că nu vom mai pune la cale 
premiere, că nu vom mai alerga fericiți la Festivaluri, fie și pentru 
o zi-două, că nu vom mai vorbi cu sufletul curat despre atâtea 
spectacole, printre care și premierele tale de excepție, inegalabilul 
„Cimitirul păsărilor”, la Teatrul Mic, cu legendele Olga Tudorache 
și Dan Condurache, „Așteptându-l pe Godot”, la Iași, „Pușlamaua 
de la etajul 13”, la Galați, „Căsătoria”, „Tranka-Fleanka”, „Ultima 
dragoste a lui Don Juan” pentru publicul matur din Giurgiu, „Nu 
mor pescărușii când vor porcii mistreți”, la Vidin; despre atâtea 
bucurii oferite copiilor în sălile de teatru din Craiova, Sibiu, Brăila, 
Galați, Haskovo, Silistra, Yambol, ca să nu mai vorbesc de Integrala 
ta la Giurgiu, unde, ai montat primele patru spectacole de păpuși 
din istoria Teatrului „Tudor Vianu”, culminând cu proiectul româno-
bulgar „Făt Frumos și Prințesa bulgară”, și la Giurgiu și la Silistra… 

…Urma să mai scoatem un volum cu ultimele mele piese traduse 
în bulgară, după cel lansat „cum laudae” la Biblioteca Metropolitană 
din Sofia, ca și la Giurgiu și Ruse, sau la Teatrul Odeon, unde, în mai, 
s-a lansat cartea în română a lui Orlin Diakov, cu traducerea ta, în 
filigran, a piesei bulgărești „De când te aștept”, montată în premieră, 
pe 13 iunie, la Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, de un alt prieten 
de-al tău, Vlad Stănescu, împietrit, când l-am anunțat, seara asta, că 
ai urcat în Ceruri…

…Priateliu, unde ești, de ce nu mai răspunzi la telefon, vreau să 
urc pe vaporul din Giurgiu, să privesc Dunărea în amonte și să te 
găsesc pe „corab”-ul din Vidin!

…Anul trecut, m-ai dus în Florentinul tău natal, pe malul Dunării, 
lângă Vidin, și, acum, în această duminică grea ca o lespede, Ielele mă 
cheamă să vin, mâine, 29 iulie, să ne despărțim pe vecie, să vină și alți 
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prieteni de-ai tăi de suflet de la teatrul din Giurgiu, Letiția, Eugen, 
Mirel. Au înnebunit Ielele astea, Priateliu, eu nu pot să le cred… Eu 
tot plâng, scriu cu lacrimi, și-l întreb pe Bunul Dumnezeu, cum de 
a putut lua atât de devreme un suflet nobil ca al tău, care nu vedea 
decât Frumosul și Binele din viață?!

…Minunatul meu Vili, scump prieten ca un frate, eu nu cred, 
refuz să gândesc că nu ne vom întîlni! Știu că te-ai dus o Clipă, o 
Amintire, să te odihnești, să uiți de oamenii răi și nedreptățile pe care 
ți le-au făcut. Știu, că, dintre Îngeri, ne vei urmări și ne vei trimite 
gândul bun, urările pentru sănătatea lui Cristofor, a fetelor, a nepo-
tului, a Ramonei, a tuturor celor care te iubesc, te prețuiesc pentru 
Viața ta demnă, curată, într-o fascinantă Creație.

…Nu spun „Бог да ти прости”, ci Dumnezeu să aibă grijă de 
tine, acolo, unde, ne vom reîntâlni. O prietenie ca a noastră nu se 
termină odată cu părăsirea lumii pământene!

…Minunat prieten Vili, de ce nu răspunzi?! Mi-e dor de glasul 
tău, mi-e dor de tine, Priateliu!…

„Triptic Vidin”,  
cu minunatul Vili Perveli 

Nikolov!

martie 2020

…În geamantanul meu cu felii de Viață, găsesc, după ani 
buni, trei fotografii. Surprinse, în 23 octombrie 2012, peste drum 
de Calafat, în frumosul Teatru Dramatic din Vidin. Ultima repe-
tiție înaintea unei Premiere mondiale de mare succes, și nu doar la 
Vidin, unde, la o piesă românească, s-a plâns, s-a râs, s-a plâns de 
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atâta râs de trista condiție a Actorului contemporan, cam aceeași 
peste tot în Est de Europă! A doua zi urma să urce pe scenă, în fața 
publicului, piesa mea „Nu mor pescărușii când vor porcii mistreți”, 
în traducerea și regia de excepție purtând semnătura minunatului 
om de teatru bulgaro-român Vili Perveli Nikolov, prietenul, „Pria-
teliu” pe Viață!… S-a născut la 16 kilometrii de Vidin, în satul cu 
mulți români între bulgari, numit atât de frumos Florentin. Acolo 
m-a dus odată, fericit, să bem un vin făcut în via lui, acolo ne-am 
și văzut ultima dată, groaznic moment, era gata-gata, într-un iulie 
căduros, să-l însoțesc pe acel petec de pământ, suspendat sub cer 
senin deasupra Dunării, numit Cimitir. Durerea, bocetele ce-mi 
sfâșiau sufletul, vipia, costumul negru purtat, rudele, prietenii din 
teatrele din Vidin și Giurgiu plângând, cei doi scumpi Copilași ai lui 
Vili, alături, m-au aruncat lângă tine într-un leșin în preajma morții 
și numai știința de viață a unui bătrân român-bulgar din Florentin, 
care mi-a forțat gura, imediat, cu o lingură mare, m-a ținut în Viață!

…Minunatul meu Prieten Vili, îmi lipsești enorm, îmi lipsesc 
mini-colocviile noastre despre teatru și viață, chiar dacă ne întâlnim 
deseori în memorie, te văd lângă cei care ți-au fost cu adevărat 
aproape (și în acest „triptic” de fotografii, cu Stefan Staicev, Irina 
Florova, Fidanka Rangelova, Petio Țekov), revăd spectacole de-ale 
tale, montate la Silistra, Vidin, Iași, Giurgiu, Galați, Sibiu și în atâtea 
alte teatre, fără a uita minunăția de pe scena Teatrului Mic-”Cimi-
tirul Păsărilor”, cu Olga Tudorache și Dan Condurache. Acolo, în 
Florentinul tău de suflet, deasupra Dunării, există o Pasăre care va 
zbura cu mine cât timp mai sunt pământean, Vili Perveli Nikolov, 
scumpul meu „Scăpi Priateliu”, Om rămas în Lacrimă de Neuitare!

…Când au trecut Șapte ani de când nu ne-am mai văzut?! 
…Astăzi, voi merge la Biserica de lângă blocul meu. Să mă 

reculeg, să mă revăd cu Priateliu Vili, cum altul nu am cunoscut!


