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II. CONVORBIRI

„Dacă aș fi respirat în preajma lui Pasteur, nu aș fi fost 
impresionat mai mult.“ George Emil Palade (1912-2008). 
Centenarul nașterii

Convorbire cu Alina Boghiceanu (2012)........259

„Fericirea plutește deasupra cataractelor memoriei… 
ca o ceață diafană…“
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„George Emil Palade a călătorit pe șoseaua aparent 
pustie a esențelor.“
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„Despre viața literară a Bârladului de altădată și nu nu-
mai…“
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„Seniorii literaturii noastre. «Intelectualul poate să in-
fluențeze viața publică prin exemplaritatea sa.»“ 
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„Nu posed în suficientă măsură enzima diafană care 
leagă și dezleagă reprezentările sufletești și stă la baza nos-
talgiei mele pentru Bacău.“

Convorbire cu Ioan Dănilă (2016)........331
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„Datorită lui Vasile Alecsandri, moldovenii s-au nu-
mit, începând cu 24 ianuarie 1859, definitiv români.“

Convorbire cu Ioan Dănilă (2016)........344

III. LA ARDEREA MANUSCRISELOR 
DIN COPILĂRIE, ADOLESCENȚĂ ȘI NU NUMAI

1. Reflecții........353
2. Inventar adnotat pe ici pe acolo........372
3. Nugae........471

Epilog........483


