
Paul Goma
Paris, l august 2002

“Lista lui Vasile Paraschiv” 

Vineri 26 iulie 2002 am primit de la Vasile Paraschiv o scrisoare
expediat¶ din Ploie§ti la 22 iulie. Al¶turi, o list¶: nume de tic¶lo§i
securi§ti care l-au chinuit vreme de 30 ani - §i înainte de decembrie 89,
dar §i dup¶ - pân¶ în momentul de fa∞¶. List¶ pe care, cu certitudine,
Vasile Paraschiv a adresat-o multor instan∞e (ultima oar¶ chiar în 22
iulie 2002 - vezi scrisoarea) §i în curând va fi depus¶ la §i mai multe -
tradus¶ în limbi de circula∞ie, va ajunge exact acolo unde îi doare pe
securi§tii care, în continuare, fac legea lor de tâlhari de drumul mare §i,
vorba lui Vasile Paraschiv, dup¶ ce au comb¶tut capitalismul, au
devenit cei mai rapaci, cei mai neru§ina∞i, cei mai nesim∞i∞i §i mai
jego§i-puturo§i dintre capitali§ti.

I-am cerut expeditorului încuviin∞area s¶ reproduc, atât scri-
soarea, cât §i “Lista (lui Paraschiv)”. Mi-am îng¶duit neînsemnate
(§i necesare suprim¶ri - marcate) §i subliniera numelor §i a faptelor
tic¶lo§ilor. O astfel de “List¶” (§i eu am, tot de vreo 30 ani, Lista mea,
cu tic¶lo§ii pe care îi neuit §i pe care îi tot scriu) nu are nevoie de
prezentare, nici de comentarii. Ea este o m¶rturie - în sensul cel mai
adev¶rat, mai autentic al cuvântului. Cu astfel de m¶rturii-liste se va
scrie cândva istoria noastr¶ sub ocupa∞ie sovietic¶ §i sub ocupa∞ie
[comunist¶] româneasc¶ (aici am citat din scrisoarea mea din ianuarie
1977 adresat¶ lui Pavel Kohout §i Chartei 77 de la Praga).

Cel care va g¶si neinteresant¶, plicticoas¶, repetitiv¶, stângace
litania Listei lui Paraschiv - s¶ nu o citeasc¶.

Nu o merit¶.

Nota: Textul lui Vasile Paraschiv - atât scrisoarea propriu-zis¶, “Lista
ofi∞erilor de securitate”, cât §i lista “Asasinilor morali” nu comport¶ sublinieri.
Mi-am îng¶duit s¶ o fac eu: 

- numele proprii ale securi§tilor, mili∞ienilor, activi§tilor, medicilor MAI: în
caractere grase;

- faptele lor: în caractere italice;
- fapte deosebit de grave: în caractere gras+italic

Iat¶, mai întâi, scrisoarea:



“([Ploie§ti] 22 iulie 2002)

“Drag¶ domnule Paul Goma

“Când am primit scrisoarea dv. m-am bucurat foarte mult, dar
nu m-am bucurat deloc, cînd am v¶zut absen∞a dv. de la colocviul
organizat de Academia Civic¶ la Bucure§ti la 29 mai 2002, cu ocazia
comemor¶rii a 25 ani de la mi§carea politic¶ pentru ap¶rarea omului
în România (…)

“ïn∞eleg motivele absen∞ei dv. de la acest eveniment §i v¶ dau
dreptate pentru c¶ §i eu, la rîndul meu, sunt tot atît de decep∞ionat §i
deprimat de politica intern¶ a regimului politic creat dup¶ revolu∞ie de
dl. pre§edinte Ion Iliescu, în România.

“Pentru ce am luptat §i am suferit noi atunci?
“Pentru ce au murit în Revolu∞ia Român¶ din dec. 1989 cei peste

o mie §i dou¶ sute de eroi?
“Pentru ca s¶ aducem la cârma ∞¶rii în locul lui Ceau§escu un alt

membru al C.C. al P.C.R., pe dl. Ion Iliescu?Pentru ca ofi∞erii de secu-
ritate care înainte de revolu∞ie te-ar fi omorît în beciurile securit¶∞ii
sau în cel mai fericit caz te-ar fi etichetat de «du§man al poporului» §i
∞i-ar fi f¶cut dosar penal cerînd justi∞iei condamnarea ta la 15-20 ani
de închisoare, dac¶ i-ai fi spus (…) c¶ economia capitalist¶ este supe-
rioar¶ economiei socialiste - §i ast¶zi ei, ofi∞erii de securitate sunt cei
mai mari capitali§ti din România, prosperi oameni de afaceri, cet¶∞eni
liberi s¶ c¶l¶toreasc¶ unde vor în lume, s¶ nu mai fie obliga∞i §i ei s¶
fac¶ greva foamei pentru a ob∞ine un pa§aport, cum f¶cea marea
majoritate a cet¶∞enilor români, cînd ei de∞ineau puterea în România?

“£i ca s¶ v¶ dau doar un singur exemplu concret - ele sunt îns¶ de
ordinul miilor sau al zecilor de mii - colonelul de securitate din
Ploie§ti Ion Niculae este ast¶zi patronul celei mai mari rafin¶rii de
petrol din Ploie§ti, al Regiei Na∞ionale a Tutunului Românesc, al unei
societ¶∞i agricole “Interagro” cu multe mii de ha. de p¶mânt - adic¶
cel mai mare mo§ier din România - §i al altor societ¶∞i comerciale.

“Pentru asta am luptat noi §i pentru asta §i-au dat via∞a în revo-
lu∞ie eroii poporului nostru?, pentru ca generalul de securitate Ple§i∞¶
Nicolae §i ceilal∞i colonei tor∞ionari ai securit¶∞ii s¶-§i poat¶ exprima
în mod liber p¶rerile la televizor, f¶r¶ s¶-i considere nimeni bolnavi
mintal, schizofrenici sau paranoici §i s¶-i interneze în spitalele de
nebuni din România - pentru c¶ au p¶reri diferite de ale regimului, a§a
cum au f¶cut ei cu mine, înainte de revolu∞ie?

“Pentru ca s¶ ajung¶ parlamentari §i consilieri ai primului minis-
tru §i ai §efului statului cu 36 de milioane de lei pe lun¶ salariu §i cu
televizoare (…) de peste 130 milioane lei bucata?

“Pentru ca s¶ poat¶ s¶ se îmbog¶∞easc¶ mai repede §i mai u§or pe
seama poporului român, ca s¶ nu poat¶ fi corup∞i - cum spunea la
televizor deputata de Prahova Paula Iv¶nescu - ca s¶-§i justifice
salariile exagerat de mari pe care §i le-au fixat singuri, f¶r¶ s¶ le fie
ru§ine de poporul român care rabd¶ de foame, în timp ce un muncitor
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oarecare are un milion §i jum¶tate sau dou¶ pe lun¶, un doctor sau un
profesor universitar cca 3-4 milioane, etc…?

“Pentru asta am luptat §i am suferit noi [?] Pentru ca ho∞ii,
escrocii §i tîlharii s¶ ne jefuiasc¶ ∞ara: 3-4 miliarde dolari fura∞i din
b¶ncile române§ti, f¶r¶ s¶ se fac¶ cercet¶ri §i s¶ se g¶seasc¶ vinova∞ii,
au fost trecu∞i la datoria public¶ de c¶tre guvernul ∞¶rii, a spus la
televizor analistul economic Ilie £erb¶nescu, adic¶ în contul poporului,
ca s¶ pl¶teasc¶ el ce au furat comuni§tii.

“Deputatul PSDR (azi PSD) Bivolaru a fost obligat de justi∞ie s¶
restituie ∞¶rii cele 3 mii miliarde de lei fura∞i.

“¢¶ri§oara noastr¶ România a fost doborît¶ la p¶mînt de fiarele
s¶lbatice comuniste §i acum m¶ uit neputincios la ea cum o devoreaz¶
§i m¶ lamentez, strig în gura mare §i în toate p¶r∞ile §i la toat¶ lumea
din România, dar nu m¶ aude (…) nimeni, eu singur nu pot face nimic.

“Cu câ∞iva ani în urm¶ a vizitat România Pre§edintele Fran∞ei
Jacques Chirac. Atunci dumnealui a promis guvernului României §i
§efului statului c¶ Fran∞a va fi avocatul României pentru intrarea în
NATO. Dac¶ a§ avea posibilitatea, l-a§ întreba pe dl. pre§edinte al
Fran∞ei Jacques Chirac, [dac¶] nu ar vrea s¶ fie §i avocatul poporului
român §i s¶ intervin¶ pe lîng¶ guvernul României §i §eful statului dl.
Ion Iliescu, pentru ca dumnealor s¶ ajung¶ prin dialog la un punct de
vedere comun cu Vasile Paraschiv în ceea ce prive§te instituirea §i în
România a statului de drept la fel ca în America §i Europa
Occidental¶, astfel ca to∞i cet¶∞enii ∞¶rii, de la §eful statului §i pîn¶ la
ultimul om s¶ dea socoteal¶ în fa∞a justi∞iei pentru crimele §i f¶r¶de-
legile care le-au comis în activitatea lor de-a lungul celor 45 ani de
dictatur¶ comunist¶ din România.

“Justi∞ia este o parodie în România. Eu personal am fost condam-
nat de justi∞ie pentru abuz de încredere, f¶r¶ îns¶ ca s¶ am asupra mea
vreun obiect din cele pentru care am fost condamnat, iar actul de baz¶
prin care am dovedit c¶ eu nu am avut în primire nici unul din
obiectele aflate în discu∞ie nu a vrut s¶ mi-l ia justi∞ia în considera∞ie,
dar nici nu a vrut s¶ se pronun∞e în vreun fel asupra lui.

“Cele cîteva persoane membre ale C.P.Ex. al C.C. al P.C.R.
care fuseser¶ arestate, judecate §i condamnate în mod formal dup¶
revolu∞ie, fiind f¶cute responsabile al¶turi de Ceau§escu pentru a lini§ti
spiritele înfierbîntate ale poporului de atunci au fost eliberate înainte
de executarea pedepsei - pentru c¶ familiile lor nu au putut suporta
singur¶tatea…

“Iat¶ domnule Paul Goma pentru ce am luptat noi §i ce a f¶cut
dl. pre§edinte al României Ion Iliescu dup¶ ce a preluat puterea.
Dac¶ le-a§ în§ira pe toate aici nu mi-ar ajunge 20 pagini.

“Dar totu§i, s¶ v¶ mai ar¶t una «bun¶» cu privire la respectul dom-
nului pre§edinte Ion Iliescu fa∞¶ de adev¶r §i leg¶tura indestructibil¶
dintre dumnealui §i vechea structur¶ criminal¶ a PCR, securitatea,
demolat¶ în mod formal, chiar de dumnealui la 22 decembrie 1989 §i
reactivat¶ imediat sub o alt¶ denumire: S.R.I.

“Imediat dup¶ preluarea puterii la 22 decembrie 1989, domnul
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Ion Iliescu avea posibilitatea §i obliga∞ia legal¶ s¶ apere arhivele
securit¶∞ii fa∞¶ de c¶l¶ii Partidului Comunist Român §i s¶ decreteze
imediat dup¶ revolu∞ie ca nici un ofi∞er de securitate s¶ nu mai aib¶
acces în sediile securit¶∞ii, la vechile lor locuri de munc¶ iar acestea,
cu arhiva §i tot patrimoniul securit¶∞ii s¶ fie preluate de armat¶ [D]ar
dumnealui nu a vrut s¶ fac¶ a§a §i a procedat ca ciobanul din poveste
care a pus lupii s¶ p¶zeasc¶ oile, ciobanul §tiind dinainte ce se va
întîmpla cu oile lui, tot a§a §i dl Ion Iliescu a §tiut ce se va întîmpla cu
dosarele fo§tilor de∞inu∞i politici din România, dac¶ i-a pus chiar pe
aceia care le fabricaser¶ prin falsuri §i înscen¶ri s¶ le p¶zeasc¶…

“£i tocmai asta s-a întîmplat. Ofi∞erii SRI (fo§tii ofi∞eri de
securitate) au sustras la repezeal¶ toate documentele importante din
dosarele fo§tilor de∞inu∞i politici din România care ar fi putut s¶
constituie ast¶zi probe în fa∞a justi∞iei - astfel, din dosarul meu de la
securitate, despre care îmi spunea un ofi∞er de securitate care m¶
ancheta c¶ are un metru în¶l∞ime, au mai l¶sat în el când l-am v¶zut
la C.N.S.A.S. un centimetru, adic¶ 111 file f¶r¶ nici o importan∞¶,
restul toate documentele importante au fost sustrase de c¶tre actualii
ofi∞eri de SRI, adic¶ de fo§tii ofi∞eri de securitate (…).

“Au fost sustrase §i furate toate declara∞iile mele §i a§a zisul
«angajament» de loialitate fa∞¶ de Partidul Comunist Român §i de se-
curitate, scrise de mine cu mîna mea în cabana aceea din p¶dure, sub
amenin∞area cu moartea prin înjunghierea cu ni§te cu∞ite (§i§uri) pe
care le aveau în mîn¶ §i se jucau cu ele în fa∞a mea, s¶ m¶ intimideze.

“Deasemeni toate înscrisurile pe care mi le-au confiscat la 14
mai 1989 cu ocazia unei perchezi∞ii domiciliare §i pe baz¶ de proces
verbal - refuz¶ §i ast¶zi s¶ mi le restituie, spunîndu-mi ca pe timpul lui
Ceau§escu, c¶ nu mai exist¶ §i cu asta, gata!

“Am auzit înc¶ de la 5 iulie 2002 cînd eram prezent la al X-lea
simpozion de la Sighet intitulat: «Cronica unui sfîr§it de Sistem»
organizat de Academia Civic¶ din Bucure§ti c¶ dl. pre§edinte Ion
Iliescu v-a invitat direct s¶ veni∞i la Bucure§ti s¶ se reconcilieze §i cu
dv. cum s-a reconciliat cu Regele României Mihai I §i cu ziari§tii §i
comentatorii postului de radio Europa liber¶, f¶r¶ s¶-i pun¶ în prea-
labil nicio condi∞ie.

“Eu (…) a§ fi de p¶rere s¶ accepta∞i invita∞ia cu condi∞ia s¶
accepte discutarea §i rezolvarea pozitiv¶ a celor 12 probleme pe care
eu le-am depus la Palatul Cotroceni la 22 iulie 2002 §i pe care vi le
trimit §i dv. al¶turat.

“Acum s¶ v¶ scriu cîteva cuvinte despre mine.
“De s¶n¶tate nu m¶ pot plînge deocamdat¶ dar (…) cînd m¶

gîndesc c¶ am 75 ani §i c¶ m¶ apropii de sfîr§itul vie∞ii §i nu am putut
s¶ fac nimic, s¶ aplic în practic¶ gîndurile §i ideile bune pe care le-am
avut pentru poporul nostru.

“Comuni§tii fiind mul∞i, §i-au impus punctul de vedere. Pe plan
local ei nu au uitat ce am f¶cut înainte de revolu∞ie împotriva lor §i,
dup¶ alegerile din 1990 au intrat în Consiliul Local Ploie§ti numai
comuni§ti §i securi§ti care au început s¶ m¶ persecute r¶u. ïnc¶ din
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1994 ei au elaborat o hot¶rîre a Consiliului Local Ploie§ti, special¶
pentru mine, ca s¶ se r¶zbune (…) §i astfel, prin înc¶lcarea legilor ∞¶rii,
la fel ca pe timpul lui Ceau§escu, mi-au luat un drept legal acordat de
lege §i m-au f¶cut s¶ pierd mul∞i bani §i, ca urmare, §i ast¶zi suf¶r §i
rabd de foame cu întreaga familie - §i asta nume§te dl. pre§edinte Ion
Iliescu reconciliere na∞ional¶.

“So∞ia mea nu o duce deloc bine cu s¶n¶tatea (…) De mai mul∞i
ani este bolnav¶ de tensiune (…) medicamentele cost¶ un milion de lei
pe lun¶, adic¶ jum¶tate din pensie. De curînd (…) a avut un accident:
a c¶zut pe strad¶ (…) §i-a rupt o mân¶ §i un picior. A fost dus¶ imediat
la spital la Bucure§ti, operat¶ la picior, i-au pus mâna în gips. (…)
Lucrul care m-a sup¶rat cel mai r¶u a fost c¶ prima grij¶ a oamenilor
de pe strad¶ care i-au acordat primul ajutor a fost s-o jefuiasc¶ de
bani. I-au furat cei 500.000 lei cu care mergea s¶ pl¶teasc¶ lumina
electric¶. (…)

“Asta ne nelini§te§te (…) §i ne face s¶ tr¶im sub tensiune (…) Ne
rug¶m de Dumnezeu ca fiica noastr¶ s¶ nu r¶mân¶ f¶r¶ serviciu [la
Telefoane]. Ei [ginerele §i fiica] sunt §i ast¶zi al¶turi de mine ca §i
înainte de revolu∞ie. Ei m-au ajutat foarte mult cu so∞ia la doctor §i
la spital §i cu bani, c¶ci eu nu aveam deloc. Acum stau la ei
acas¶ împreun¶ cu so∞ia mea §i am grij¶ de ea §i de nepo∞ica mea
Andra-Maria (…). Ea a r¶mas singura mea mul∞umire de la revolu∞ie
încoace. Are 8 ani §i a trecut în clasa a II-a. Ea m-a f¶cut §i îmi face în
fiecare zi via∞a fericit¶ §i m¶ face s¶ uit de necazuri.

“(…) s¶ transmite∞i prietenilor mei de la Paris salutul meu §i cele
mai bune ur¶ri de bine §i de s¶n¶tate: doamnei Anne Planche,
domnului Mihnea Berindei, domnului Bernard Poulet, sindicatelor
franceze: CFDT, FEN §i FO, f¶r¶ ajutorul c¶rora a§ fi fost mort de
multe ori dup¶ întoarcerea acas¶ în iulie 1978.

“Nu o pot uita pe doamna Ana, so∞ia dv. pe care am v¶zut-o
ultima dat¶ în casa dv., la 4 aprilie 1977, cu copilul în bra∞e (…), în
momentul în care mi-a spus c¶ a∞i fost arestat, a intrat în cas¶ o brut¶
comunist¶, a înfipt mîna în pieptul meu §i de sus de la etaj pân¶ la
parter m-a dus numai în lovituri de pumni §i de picioare. Jos m¶
a§teptau al∞i doi criminali în civil care m-au urcat într-o ma§in¶ Dacia
§i m-au dus la sediul mili∞iei cartierului Drumul Taberii, unde am v¶zut
moartea cu ochii în mîinile ofi∞erilor de securitate §i apoi, a doua zi
diminea∞a la spitalul S¶poca jud. Buz¶u, unde la sec∞ia doi a acestui
spital am v¶zut iadul de pe p¶mînt. 

“Dar astea sunt pove§ti de istorie (…). Pân¶ atunci v¶ îmbr¶∞i§ez
§i v¶ s¶rut pe dv. §i pe doamna Ana §i pe b¶ie∞elul care se afla în bra∞ele
ei acum 25 ani. Tare mult a§ vrea s¶ tr¶iesc s¶ v¶ mai v¶d o dat¶, poate
chiar la Bucure§ti, cu condi∞ia pe care v-am mai spus-o.

“Cu bine, v¶ îmbr¶∞i§eaz¶ pe to∞i 
“Vasile Paraschiv

“22 iulie 2002”
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Nota: documentul trimis mie a fost fotocopiat defectuos: în partea de sus a
paginilor lipsesc 1-2 rânduri; în partea dreapt¶ lipsesc litere, cuvinte întregi.

ïn locul celor care nu au putut fi citite am indicat: (…)
Paul Goma

[I]

“L I S T A

“Ofi∞erilor Ministerului de Interne al României (securitate §i
mili∞ie) din ora§ul Ploie§ti §i Bucure§ti care au ac∞ionat direct sau
indirect asupra mea, m-au asuprit §i m-au umilit, m-au torturat §i
maltratat în mod bestial pîn¶ cînd îmi pierdeam cuno§tin∞a (…) - cer s¶
fie identifica∞i §i adu§i în fa∞a justi∞iei, s¶ dea socoteal¶ pentru faptele
§i nelegiuirile lor; comise fa∞¶ de mine §i fa∞¶ de so∞ia §i de copiii mei,
prin înc¶lcarea constitu∞iei §i a tuturor legilor ∞¶rii.

“Col. Popa §i Col. Pescaru, ambii fo§ti §efi ai securit¶∞ii jud.
Prahova au coordonat activitatea de reprimare, tortur¶ asasinare a mea.

“Col. Ursescu Nic. adjunct al §efului securit¶∞ii jud. Prahova,
domiciliat în Ploie§ti, Str. Nicolae B¶lcescu nr. 27 - ofi∞er de leg¶tur¶
între mine §i primul grup terorist de comando §i coordonator al [cuvânt
ilizibil] subordona∞ilor:

- “Grupul celor 4 terori§ti în frunte cu Ionescu (§eful grupului),
Popescu, Marinescu §i §oferul lor. Acest grup m-a r¶pit din parcul
central al ora§ului Ploie§ti, m-au urcat cu for∞a în ma§ina Dacia 1300
§i m-au dus la marginea unei p¶duri, unde m-au mutat în Duba T
[cuvânt ilizibil] §i m-au dat în primire lui Ionescu, iar acesta §i-a con-
tinuat drumul cu mine pân¶ la destina∞ie;

- “Grupul celor 4 terori§ti care m-au r¶pit în ziua de 28 iulie 1979
§i m-au dus în p¶durea P¶ule§ti §i m-au maltratat acolo; 

- “Grupul celor 2 terori§ti care m-au atacat, pe scara blocului în
care locuiam;

- “Grupul celor 3 terori§ti care m-au atacat pe strad¶, pe la spate
§i pe scara blocului în care locuiam, prin în∞eparea în fes¶ cu un corp
tare §i ascu∞it în zilele de 19, 27 martie §i 1 aprilie 1979 (…);

-“Grupul celor 6-7 ofi∞eri de securitate sau agen∞ii lor care m¶
supraveghea în permanen∞¶, ziua §i noaptea, pe strad¶, în Ploie§ti cînd
plecam §i cînd veneam de la servici, la Slobozia §i în sta∞iunea Amara,
timp de 10 zile;

-“Atacarea mi§eleasc¶ pe la spate ce c¶tre securitatea din
Ploie§ti a ziaristului francez Bernard Poulet, la 11  februarie 1982;

“Deftu Niculae, procuror la Procuratura Militar¶ a jud. Prahova
§i B¶loiu Ion, procuror §ef al Procuraturii civile a municipiului
Ploie§ti. Prin natura func∞iei lor aveau datoria §i obliga∞ia profesional¶
s¶ dezv¶luie adev¶rul, s¶-l scoat¶ la suprafa∞¶ §i s¶-l apere - ei îns¶ au
f¶cut contrariul: au min∞it, au ascuns adev¶rul, au indus în eroare
instan∞a de judecat¶, atunci cînd au afirmat în Ordonan∞a Nr.
389/VI/1977 din 6 aprilie 1977 §i în scrisoarea Nr. 389/VI/3/1977, din 
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15 aprilie 1977:
“«ïN URMA INGER™RII DE ALCOOL, ARE MANIFEST™RI

PERICULOASE FA¢™ DE PERSOANELE DIN JUR» - deoarece
aceast¶ afirma∞ie cu greutate în balan∞¶ nu reiese din niciun act aflat
la dosar pe care s-au bazat dumnealor atunci când au f¶cut aceast¶
afirma∞ie, au scos-o din burta lor, le apar∞ine personal §i este f¶cut¶
f¶r¶ temei legal, doar din spirit de solidaritate, de supunere oarb¶ §i
devotament fa∞¶ de securitate §i de interesele ei criminale - motiv
pentru care acum cer s¶ dea socoteal¶ în fa∞a justi∞iei, pentru înc¶l-
carea obliga∞iilor profesionale, a constitu∞iei §i a legilor ∞¶rii, astfel
ca în viitor al∞ii s¶ nu mai fac¶ ca ei.

“Lt. maj. Dobre Ticu - este cel care a organizat înscenarea de la
I.A.M.C. Otopeni §i de la Laboratorul de Medicin¶ Legal¶ din Ploie§ti.

“Subofi∞erul în uniform¶ care l-a înso∞it la Laboratorul de
Medicin¶ Legal¶.

“Col. Bic¶ Niculae, din Bucure§ti §i cel cu hain¶ de piele, §eful
lui Bic¶ Niculae.

“Cpt. Badea Ion, tot din Bucure§ti, [Bic¶ §i Badea] m-au arestat
în ziua de 23 februarie 1977 în momentul în care încercam s¶ intru în
blocul în care locuia scriitorul Paul Goma, pe care doream s¶-l cunosc
personal §i s¶ stau de vorb¶ cu el. (…) m-au dus la sediul Ministerului
de Interne pe calea Victoriei §i m-au dat în primire unui alt colonel de
securitate al c¶rui nume nu-l cunosc, dar era foarte elegant
îmbr¶cat, p¶rea s¶ fie §eful lui Bic¶ Niculae; [El, elegantul] mi-a
cerut pe un ton autoritar s¶ scot tot ce am în buzunare §i în serviet¶, dar
eu le-am r¶spuns tot a§a de autoritar c¶ refuz s¶ fac acest lucru pîn¶ ei
nu aduc doi martori de pe strad¶ §i nu încheie proces verbal de per-
chezi∞ie corporal¶ a§a cum prevede legea.(…) colonelul Bic¶ §i
cel¶lalt al c¶rui nume nu-l cunosc, pentru c¶ am îndr¶znit s¶ le cer a§a
ceva, au început s¶ m¶ loveasc¶ cu palmele §i cu pumnii la fa∞¶ §i în
cap, iar dup¶ cîteva ore de a§teptare m-au transportat cu o ma§in¶
Dacia 1300 la Ploie§ti. Pe drum îns¶, în p¶durea Române§ti, s-au
întîlnit cu Dobre Ticu care venea spre Bucure§ti s¶ m¶ ia în primire
la ei. Am crezut c¶ acolo, în p¶durea aceea m¶ vor omorî §i familia
mea nu va §ti nimic, unde am fost omorît §i îngropat - §i i-am întrebat
direct: «Aici m¶ ve∞i omorî?», la care cpt. Badea Ion mi-a r¶spuns:
«Nu te vom omorî, c¶ nu meri∞i»

“Tot col. Bic¶ Nic. împreun¶ cu un alt colonel îmbr¶cat în hain¶
de piele, cu col. Jipa §i Lt.maj. Dobre Ticu m¶ arestaser¶ în ziua de
1 decembrie 1976 §i m¶ duseser¶ s¶ m¶ interneze la Spitalul nr. 9 din
Bucure§ti, dar doctorul de gard¶ de aici a refuzat s¶ m¶ interneze,
spunînd c¶ motivele pentru care ei cer s¶ fiu internat în acel spital
sunt de natur¶ politic¶. 

“Atunci colonelul al c¶rui nume nu-l cunosc §i îmbr¶cat în
hain¶ de piele §i care p¶rea s¶ fi fost §eful lui Bic¶ Nic. împreun¶ cu
acesta §i cu lt.maj. Dobre Ticu au hot¶rît s¶ m¶ interneze la spitalul
Voila Cîmpina. Dobre Ticu a executat ordinul, m-a dus la Voila §i
m-a dat în primire dr. Cherestigeanu. Motivul acelei arest¶ri §i
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intern¶ri la Voila a fost c¶ au g¶sit la prietenul meu Alexandru
Ungureanu din Bucure§ti copia unei scrisori pe care eu o trimisesem
la Europa Liber¶.

“Col. Ilie Alexandru, din Ploie§ti a colaborat strâns cu lt. Dobre
Ticu împotriva mea §i a mers la vecinii de pe scara blocului în care
locuiam s¶ le cear¶ declara∞ii împotriva mea, c¶ fac scandal în bloc §i
tulbur lini§tea public¶. Vecinii mei îns¶ au refuzat s¶ fac¶ a§a ceva §i
atunci ei au mers la mine la servici §i acolo au g¶sit oameni docili care
au acceptat s¶ fac¶ ce le-a cerut securitatea.

[rând, rânduri? lips¶] “vecin cu al meu, unde avea instalat¶
aparatur¶ special¶ de observare §i înregistrare.

“Col. Stan Vasile, §eful serv. pa§apoarte al jud Prahova §i
“Cpt. Dinu Petric¶ - au refuzat s¶-mi restituie buletinul de

identitate cînd le-am predat pa§aportul, spunîndu-mi c¶ s-a ars, i s-a
dat foc - ceea ce s-a dovedit mai tîrziu c¶ a fost o minciun¶. Ei mi-au
oprit buletinul de identitate cu scopul ca mai tîrziu s¶ creieze o
dublur¶ a mea §i pe mine s¶ m¶ asasineze, pentru ceea ce vorbisem
în mod liber la Paris, lucru care s-a confirmat pe deplin dup¶ 1990. Tot
ace§tia doi mi-au dat §i o amend¶ c¶ am predat pa§aportul cu 24 ore
mai tîrziu §i [?] adeverin∞¶ ca s¶-mi scot alt buletin de identitate de la
mili∞ie, unde §i ace§tia mi-au dat o amend¶ pentru c¶ mi-am pierdut
buletinul de identitate.

“Gral. Ple§i∞¶ Niculae din Ministerul de Interne a ordonat supra-
vegherea §i reprimarea lui Paul Goma §i a celor ce veneau la el §i aveau
leg¶turi cu el.

“Col. Jipa (?) din Ploie§ti
“Col. Ralea din Ploie§ti
“Col. Soare din Ploie§ti
“Col. Petrescu din Ploie§ti
“Col. D¶nil¶ Vasile din Ploie§ti, r¶spundea de intreprinderea

unde am lucrat eu §i a coordonat toat¶ re∞eaua de informatori din
fabrica Amplo din Ploie§ti, unde am lucrat pîn¶ la 1 aprilie 1988 cînd
am ie§it la pensie.

“Lt. Severin din Ploie§ti
“Lt. Zmeu din Ploie§ti §i înc¶ un colonel de securitate care a dat

ordin s¶ fiu perchezi∞ionat cu for∞a în incinta securit¶∞ii din Ploie§ti.
“To∞i ofi∞erii de la serviciul de ascultare §i înterceptare a

convorbirilor telefonice §i coresponden∞ei;
“To∞i ofi∞erii de securitate care au intrat în casa mea în ziua de

[?], mi-au furat aparatul de radio §i casetofonul, 22 casete §i o
mul∞ime de alte obiecte §i înscrisuri politice pe care Mr. Calcan Ion
de la mili∞ia munic. Ploie§ti a refuzat s¶ mi le restituie.

“Lt. Voicu Victor de la I.A.M.C. Otopeni
“Lt. Barbu Daniel din Ploie§ti vecin de apartament cu mine,

mutat imediat dup¶ revolu∞ie la Pite§ti în str. Craiovei nr. [?] bloc 6 sc.
[?], etaj 1 apt. 8 U.M. 05281 Pite§ti - avea sarcina s¶ m¶ supraveghe-
ze §i s¶ asculte toate convorbirile din cas¶ cu aparatur¶ special¶ de
ascultare; participant activ la [reprimarea] revolu∞ie[i] la Timi§oara
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§i Bucure§ti.
“G-ralul Macri din Ministerul de Interne a coordonat întreaga

activitate de reprimare a mea.
“Mr. £erban (?), fost §ef al mili∞iei munic. Ploie§ti a dat ordin s¶

fiu arestat în Combinatul Petrochimic  de la Brazi §i din mijlocul cole-
gilor §i s¶ fiu internat în spitalul de nebuni de la Urla∞i, jud. Prahova.

“Col. Mihai (?) de la mili∞ia jud. Prahova în 1969 este acela care
a dat ordin maiorului £erban s¶ fiu arestat §i internat în spitalul de
nebuni de la Urla∞i jud. Prahova.

“Col. Vieru (tat¶l), fost §ef al mili∞iei munic. Ploie§ti a dat ordin
ofi∞erilor §i subofi∞erilor din subordine s¶ fiu supravegheat ziua §i
noaptea.

“Lt. Vieru C-tin (fiul),
“Plut. maj. Poenaru Petre §i
“Plut. maj. Carelea Niculae - to∞i 3 din cadrul mili∞iei jud.

Prahova mi-au f¶cut perchezi∞ie domiciliar¶ cu care ocazie mi-au
confiscat în mod abuziv §i ilegal o mul∞ime de înscrisuri politice, inclu-
siv aparatul de radio §i casetofonul - dup¶ ce le-au distrus ca s¶ nu mai
pot asculta §i înregistra Europa Liber¶ mi le-au dat înapoi, înscrisurile
politice îns¶ §i o moned¶ francez¶ comemorativ¶ de 50 F nu mi le-au
mai dat înapoi nici în ziua de azi.

“Col. U∞¶ Sergiu, §eful mili∞iei jud. Prahova pîn¶ la revolu∞ie
m-a evacuat în 1963 din apartamentul meu pentru care aveam toate
formele legale §i chiria pl¶tit¶ [rând lips¶] obligîndu-m¶ s¶ tr¶iesc cu
familia mea: doi copii mici de 2 §i respectiv 7 ani, so∞ia §i soacra
b¶trîn¶ §i bolnav¶ sub cerul liber, f¶r¶ ad¶post, timp de 300 zile, pîn¶
cînd am cî§tigat procesul la Tribunalul Prahova §i l-am evacuat pe cale
judec¶toreasc¶. Tot el a dat ordin organelor de mili∞ie din subordine s¶
mi se fac¶ perchezi∞ie domiciliar¶ în 1987, s¶ fiu supravegheat ziua-
noaptea §i s¶ nu mi se permit¶ s¶ p¶r¶sesc localitatea.

La 25 mai 1984 am fost arestat în mod abuziv împreun¶ cu feti∞a
mea minor¶ în vârst¶ de 15 ani de c¶tre organele mili∞iei Bucure§ti,
contrar articolului 31 din constitu∞ie care c¶ nici o persoan¶ nu poate fi
arestat¶ sau re∞inut¶ dac¶ împotriva ei nu exist¶ probe sau indicii
temeinice c¶ a s¶vîr§it o fapt¶ pedepsit¶ de lege - totu§i eu §i feti∞a mea
am fost aresta∞i de la poarta Consulatului American, du§i la sediul
Mili∞iei Bucure§ti din Calea Victoriei unde un colonel de mili∞ie în
civil - care nu a vrut s¶-§i spun¶ numele §i un c¶pitan care a pretins
c¶ se nume§te Bacinski Leon ne-au interogat timp de trei ore, timp în
care le-am spus c¶ voiam s¶ stau de vorb¶ cu cineva acolo despre fiul
meu din America, despre care nu mai §tiam nimic de peste 7 ani de
zile. Ace§tia doi mi-au ar¶tat codul penal §i mi-au spus c¶ m¶ bag¶ în
care articol vor ei, dac¶ voi mai încerca vreodat¶ s¶ intru acolo sau
s¶ mai vin prin Bucure§ti - în timpul discu∞iei m-au acuzat c¶ am vrut
s¶ arunc Consulatul American în aer.

La 28 ianuarie 1985 - am fost arestat de pe strad¶ de c¶tre serg.
maj. Vlad Niculae de la mili∞ia munic. Ploie§ti, în timp ce mergeam
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lini§tit în direc∞ia g¶rii de sud din Ploie§ti unde inten∞ionam s¶ iau
trenul §i s¶ m¶ duc la CUPSIC Bucure§ti, organul ierarhic superior al
intreprinderii Amplo unde lucram atunci, ca s¶ m¶ plîng de abuzurile
§i nedrept¶∞ile care mi se f¶ceau de c¶tre conducerea fabricii unde
lucram.

La 5 aprilie 1977 am fost arestat de un mili∞ian în uniform¶
care a intrat buzna peste mine în cas¶, chiar în locuin∞a scriitorului
Paul Goma, în timp ce st¶team de vorb¶ cu so∞ia sa - a înfipt mâna în
pieptul meu, m-a scos afar¶ din apartament §i de la etajul 4  pîn¶ la
parter m-a dus numai în lovituri de pumn §i de picior. La parter eram
a§teptat de al∞i doi ofi∞eri de securitate îmbr¶ca∞i civil care §edeau
ascun§i sub scara blocului în care locuia scriitorul Paul Goma - m-au
arestat §i m-au dus la sediul mili∞iei din cartierul Dumul Taberii, unde
mi s-a cerut s¶ dau o declara∞ie în care s¶ ar¶t c¶ îmi retrag semn¶-
tura pus¶ pe scrisoarea deschis¶ adresat¶ de scriitorul Paul Goma
Conferin∞ei PostHelsinki de la Belgrad §i pentru c¶ eu am refuzat acest
lucru, colonelul în civil care m¶ arestase de la Paul Goma §i un alt
colonel, tot în civil - ale c¶ror nume nu le-am putut cunoa§te niciodat¶
- m-au b¶tut în incinta sediului mili∞iei din Drumul Taberii în mod
bestial pîn¶ cînd mi-am pierdut cuno§tin∞a §i am c¶zut la p¶mînt.

“Aceast¶ maltratare a fost f¶cut¶ cu aprobarea tacit¶ a §efului
unit¶∞ii de mili∞ie care, dup¶ ce îmi revenisem, a venit la mine s¶ m¶
întrebe ce mai fac, ce s-a întîmplat, ca §i cum el nu §tia nimic; eu i-am
spus c¶ am fost maltratat aici, în sediul mili∞iei în mod bestial de c¶tre
doi ofi∞eri de securitate §i de un mili∞ian în uniform¶, iar el, în mod
ipocrit mi-a r¶spuns: «P¶i eu v¶d c¶ nu te bate nimeni».

“ïn cursul nop∞ii m-au transportat la sediul securit¶∞ii din Ploie§ti
§i a doua zi la spitalul de nebuni S¶poca jud. Buz¶u, unde m-au dat în
primire Dr. Anton Nicolau care, f¶r¶ s¶ m¶ întrebe nimic, a dat
dispozi∞ie s¶ fiu internat la sec∞ia doi a acestui spitam unde se
internau bolnavii incurabili, periculo§i §i violen∞i.

“La 8 martie 1979 am fost arestat de un mili∞ian în uniform¶
de la u§a lui Gheorghe Bra§oveanu, cel care a înfiin∞at primul Sindicat
Liber al Oamenilor Muncii din România - SLOMR - §i m-a dus la
sediul mili∞iei din Bucure§ti Sect. 1, Str Filimon Sîrbu nr [?] unde m-a
dat în primire unui maior în uniform¶ §i în timp ce §edeam de vorb¶
cu acesta au mai venit al∞i doi ofi∞eri de mili∞ie în civil care au spus
c¶ unul este §eful acelei unit¶∞i de mili∞ie iar cel¶lalt adjunctul s¶u. 

“Ace§tia doi mi-au cerut s¶ scot tot ce am în buzunare, eu le-am
r¶spuns c¶ sunt de acord s¶ fac acest lucru, dar cu respectarea preve-
derilor legale, adic¶ s¶ s¶ se întocmeasc¶ un proces verbal de perche-
zi∞ie corporal¶ - ei au refuzat §i au dat ordin maiorului s¶ scoat¶ tot ce
am în buzunare, în felul acesta am fost jefuit cu for∞a chiar în incinta
sediului mili∞iei din Bucure§ti str. Filimon Sîrbu chiar de c¶tre condu-
cerea acestei unit¶∞i de mili∞ie, a celor 3 ofi∞eri de mili∞ie.

“Apoi, dup¶ dup¶ perchezi∞ie au venit (al∞i) doi ofi∞eri de secu-
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ritate îmbr¶ca∞i civil, unul mai în vîrst¶, iar cel¶lalt tîn¶r. Cel în
vîrst¶ m-a întrebat ce am c¶utat acolo, eu i-am r¶spuns c¶ voiam s¶ m¶
înscriu §i eu în noul Sindicat Liber al Oamenilor Muncii din România
înfiin∞at de dl. Gheorghe Bra§oveanu. El se pref¶cea c¶ nu §tie despre
ce sindicat este vorba, s-a enervat, a luat un scaun cu rezem¶toare în
mân¶ §i, înjurîndu-m¶, mi-a dat cu el în cap, apoi a ie§it afar¶ §i am
r¶mas cu cel tîn¶r - el m-a acuzat c¶ sunt un terorist §i am leg¶turi
cu Brig¶zile Ro§ii din Italia care l-au omorît pe Aldo Moro §i cu
Brigada terorist¶ din Fran∞a El Fatah.

“Mai tîrziu, în cursul nop∞ii a venit o ma§in¶ din Ploie§ti care
m-a luat §i m-a dus la sediul mili∞iei din Ploie§ti unde m-au pus s¶ dau
o declara∞ie în care s¶ ar¶t tot ce am f¶cut în cursul zilei. Apoi, dup¶ 12
noaptea, mi-au dat drumul acas¶. 

“La 12 noiembrie 1976 am fost arestat de lt. maj. Dobre Ticu,
col. Jipa, col. Bic¶ Nic. §i înc¶ un col. îmbr¶cat în hain¶ de piele,
diminea∞a la ora 6,30, cînd m¶ îndreptam spre locul de munc¶, pentru
c¶ col. Bic¶ Nic. §i cel¶lalt îmbr¶cat în hain¶ de piele a g¶sit copia unei
scrisori în casa prietenului meu Alexandru Ungureanu din Bucure§ti cu
ocazia unei «vizite inopinate» pe care ace§ti doi colonei de securitate
i-o f¶ceau des lui Alexandru Ungureanu, f¶r¶ ordin legal de perchezi∞ie
- scrisoare pe care eu o trimisesem §i fusese difuzat¶ la Europa Liber¶.

“La 28 mai 1979, dup¶ ce fusesem dus din p¶durea P¶ule§ti la
spitalul jude∞ean din Ploie§ti, m-au vizitat imediat doi ofi∞eri de
mili∞ie care au dat dispozi∞ie personalului spitalului s¶ nu spun¶ la
nimeni cine se intereseaz¶ de mine c¶ sunt internat aici §i s¶ fiu b¶gat
într-o rezerv¶ singur §i s¶ nu intre nimeni la mine decît doctorul care
m¶ îngrije§te.

“La 10 iulie 1981 am fost arestat împreun¶ cu so∞ia §i cu fiica
mea de c¶tre serg. maj. B¶icoianu Florin §i plut. Popescu Aurel la
postul de control B¶rc¶ne§ti, în momentul în care mergeam la
Bucure§ti într-o ma§in¶ de ocazie, ca de acolo s¶ mearg¶ la rudele
noastre de la ∞ar¶ din jud. Ilfov §i Ialomi∞a. [Ei] ne-au controlat în mod
foarte am¶nun∞it bagajele, ne-au f¶cut §i perchezi∞ie corporal¶ §i mi-au
confiscat cîteva c¶r∞i de literatur¶, refuzînd s¶ încheie un proces verbal
de perchezi∞ie corporal¶ §i a bagajelor §i de confiscare a c¶r∞ilor.

“Maiorul Calcan Ion a refuzat s¶-mi restituie lucrurile furate de
securitate din locuin∞a mea, în timp ce nimeni nu era acas¶, §i aduse de
o persoan¶ “necunoscut¶” la mili∞ie ca s¶ mi le dea înapoi, dar Mr.
Calcan Ion a refuzat s¶ mi le dea pe toate cum ar fi fost normal.

“La 24 oct. 19(?) o femeie “necunoscut¶” a venit la mine acas¶,
dar a refuzat s¶-§i spun¶ identitatea, doar c¶ este profesoar¶ la o facul-
tate din Bucure§ti §i m¶ roag¶ s¶ n-o întreb nimic în leg¶tur¶ cu iden-
titatea ei, c¶ nu are nici un rost §i a intrat în subiect spunîndu-mi c¶ a
venit la mine s¶ m¶ cunoasc¶ personal §i s¶-mi aduc¶ §i 6 casete din
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cele 22 furate de securitate, restul casetelor cu casetofonul §i ap. de
radio se afl¶ la ea §i mi le va aduce §i pe acestea peste cîteva zile.

“La 30 aprilie 1978 am fost dat jos cu for∞a în gara Arad din
trenul cu care veneam de la Paris de c¶tre un lt.maj §i un col. de
gr¶niceri sau de securitate afla∞i de serviciu în ziua de 30 aprilie la
ora 2 noaptea în gara Arad, (…) urcat în altul tot cu for∞a, am fost
expulzat din ∞ar¶ la 30 aprilie 1978 de c¶tre cei doi ofi∞eri de gr¶ni-
ceri sau de securitate - pentru ceea ce vorbisem în mod liber la Paris.”

[II]
LISTA:

“Agen∞i, informatori, turn¶tori §i colaboratori ai securit¶∞ii,
într-un cuvînt, asupritori ai oamenilor în mijlocul c¶rora au muncit:

“Teleas¶ Mihai, dir fabricii Amplo din Ploie§ti, B-dul  Petrolului
nr. 10, unde am lucrat pîn¶ la ie§irea la pensie, la 1 aprilie 1988. El
m-a persecutat r¶u. Nu a vrut niciodat¶ s¶-mi aprobe scrisoarea c¶
prezint garan∞ii morale §i politice ca s¶ pot pleca în str¶in¶tate cu feti∞a
mea la doctor §i ca s¶-mi v¶d copilul [b¶iatul].

[Vasile Paraschiv a ad¶ugat de mân¶: “Vieru Eugen”, îns¶ f¶r¶ a  explica cine
este §i ce a f¶cut acesta].

“Voicil¶ Ion, secretarul de partid pe fabric¶, totdeauna a fost
contra ca s¶ mi se elibereze adeverin∞¶ c¶ prezint garan∞ii morale §i
politice ca s¶ pot pleca cu feti∞a la doctor în str¶in¶tate §i s¶-mi v¶d
b¶iatul. Pe maistrul Neac§u Dumitru l-a dat afar¶ din C.O.M. pentru c¶
mi-a luat ap¶rarea în COM.

“Iosif Dumitru, maistru, pe care l-am botezat Iosif Visarionovici
Dumitru, pentru c¶ sem¶na la caracter §i la idei cu Stalin. 5 ani de zile
în fiecare lun¶ îmi t¶ia din salariu câte 20%, pentru  motive politice -
ascunse sub pretextul c¶ nu-mi îndeplinesc obliga∞iile profesionale.

“Tudorel Constantin, agent, informator, colaborator al secu-
rit¶∞ii, omul care m-a persecutat cel mai r¶u în fabric¶.

“Miscov Gheorghe, informator al securit¶∞ii.
“Marinescu (?), ziarist la ziarul Ploie§tii, fost activist de partid,

a publicat în 30 martie 1995 un articol calomnios la adresa mea
intitulat «Un om de nimic» - §i a refuzat s¶ pun¶ numele autorului.

“Mircea Isb¶§oiu, fost activist de partid, secretar al comitetu-
lui de partid la Combinatul Petrochimic Brazi, colaborator §i infor-
mator al securit¶∞ii. El a dat ordin s¶ fiu persecutat §i mi-a luat
dreptul legal de a mai vorbi în §edin∞a de partid din noiembrie 1968,
cînd am anun∞at c¶ m¶ retrag din partid.

“Balaban (?), directorul £colii nr. 21 din Ploie§ti §i
“Nicoar¶ (?), profesoar¶ - §i înc¶ o profesoar¶: to∞i trei au venit

la mine acas¶ s¶-mi spun¶ c¶ dac¶ nu renun∞ la activitatea mea
politic¶, s-ar putea întîmpla ceva r¶u cu feti∞a mea pe drum, dup¶ ce
pleac¶ de la §coal¶”.
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[III]

LISTA:

“Medici psihiatri care prin diagnosticul fals pus cu slug¶rnicie
oarb¶ fa∞¶ de securitate, au distrus tot ce aveam mai scump §i mai

frumos în via∞¶:
ONOAREA, DEMNITATEA §i CREDIBILITATEA MEA DE OM

“Ace§tia sunt:

“1. Dr. Piticaru Mircea - de la spitalul Voila Cîmpina
“2. Dr. Moruzzi Petrea - - “ -
“3. Dr. Cherestigeanu - - “ -
“4. Dr. Petre Valeriu - - “ -  a trimis o scrisoare la

Europa Liber¶ la o s¶pt¶mîn¶ sau dou¶ dup¶ ce eu am ∞inut prima
conferin∞¶ de pres¶ în problema folosirii psihiatriei în România ca
arm¶ de represiune politic¶, în care a afirmat c¶ eu sunt un om
bolnav §i cînd m¶ voi întoarce acas¶ voi fi din nou internat într-un
spital psihiatric. 

“5. Dr. Honet Valeriu de la Laboratorul de Medicin¶ Legal¶ din
Ploie§ti.

“6. Dr. C¶lin Botez 
“7. Dr. P. B¶lt¶re∞u
“Ace§tia trei au propus securit¶∞ii în scrisoarea lor c¶tre U.M.

0911 din Ploie§ti s¶ fiu internat la c¶minul de bolnavi cronici mintali
de la C¶line§ti Jud. Prahova, adic¶ s¶ fiu aruncat la lada de gunoi a
societ¶∞ii, deoarece sunt un bolnav cronic mintal care nu se mai poate
face bine niciodat¶.

“Propunere care pune sub semnul întreb¶rii dreptul lor de am mai
practica meseria de doctori psihiatri, avînd în vedere u§urin∞a cu care
au pus un diagnostic fals, din motive pur politice §i u§urin∞a con-
damnabil¶ cu care ei, cu sînge rece §i f¶r¶ remu§c¶ri, au distrus un
om s¶n¶tos.

“8. Dr. Anton Nicolau de la spitalul S¶poca jud. Buz¶u - deputat
în primul parlament al României imediat dup¶ revolu∞ie, este singurul
medic psihiatru care mi-a f¶cut tratament medical obligatoriu cu
scopul ca la ie§irea din spital, s¶ fiu cu adev¶rat nebun”.
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[IV]

LISTA:

“ASASINII MORALI AI LUI VASILE PARASCHIV:

“Dobre Ticu, lt. maj. de securitate - este organizatorul
înscen¶rii politice de la I.A.M.C. Otopeni §i de la Laboratorul de
Medicin¶ Legal¶ din Ploie§ti.

Antonescu Nedelcu, director I.A.M.C. Otopeni - informator §i
colaborator al securit¶∞ii, cel care în ziua de 5 august 1977 m-a p¶lmuit
§i m-a dat afar¶ din adunarea general¶ a oamenilor muncii - unde fuse-
sem trimis obligat de maistrul Marica Gheorghe, de fric¶ s¶ nu iau
cuvântul în ap¶rarea drepturilor muncitorilor obliga∞i s¶ munceasc¶ în
ultimele zile ale fiec¶rei luni cîte 12,16, chiar 24 ore - fusese informat
de securitate c¶ semnasem scrisoarea deschis¶ a scriitorului Paul Goma
(…) în care ne plîngeam c¶ în România nu sunt respectate drepturile
omului (…) §i primise ordin s¶ m¶ supravegheze §i s¶ nu-mi permit¶
s¶ particip la §edin∞e. Tot el a refuzat totdeauna s¶-mi dea adeverin∞¶
C.O.M. s¶ plec în str¶in¶tate (…) pe motiv c¶ nu prezint «garan∞ii
morale §i politice»; a doua zi dup¶ primirea pa§aportului §i plecarea în
str¶in¶tate, mi-a desf¶cut contractul de munc¶ pentru «absen∞e nemo-
tivate» §i a refuzat s¶-mi dea în scris c¶ mi-au desf¶cut contractul (…).

“Mit¶ Gheorghe: secretar de partid pe fabric¶, s-a opus s¶ mi
se dea adeverin∞¶ - nu prezentam «garan∞ii morale §i politice» 

“Ionescu (?), pre§edintele sindicatului de la I.AM.C. Otopeni:
s-a opus §i el la eliberarea adeverin∞ei, pe acelea§i «motive».

“ïn 5 august 1977 dir. Antonescu a pus la vot hot¶rîrea de a m¶
da afar¶ din §edin∞¶. Fiindc¶ nimeni nu a ridicat mâna, dir. Antonescu
Nedelcu a coborît de la tribun¶, a venit la mine, în fundul s¶lii,
mi-a dat o palm¶ §i m-a îmbrîncit afar¶. Fiind provocare, nu am opus
rezisten∞¶ - tocmai venisem de la spitalul de nebuni S¶poca, prin asta
a§ fi pus în mâna securit¶∞ii proba c¶ sunt nebun, periculos pentru
ceilal∞i. Am plecat, convins c¶ va veni o zi cînd ei vor fi chema∞i s¶ dea
socoteal¶ §i mi se va face §i mie dreptate.

“¢u∞uianu Ilie, maistru la I.AM.C. Otopeni, agent, informator
§i martor mincinos al securit¶∞ii în dos. penal 3808/1977 de la
Judec¶toria Ploie§ti.

“Marica Gheorghe, al 2-lea maistru al meu la I.A.M.C.
Otopeni. Ca §i ¢u∞uianu m-a persecutat tot timpul, m-a supravegheat,
a informat conducerea fabricii despre ce vorbeam cu muncitorii §i m-a
înjurat murdar in fa∞a muncitorilor cînd, dup¶ cutremurul din 4
martie 1977 am spus ceva în ap¶rarea guvernului american.

“Negoi∞¶ Dumitru, §eful meu de echip¶ - 4 clase primare, agent,
informator, martor mincinos în dosarul 3808/77…

[rând - rânduri? -  ilizibile]
“Apostol Petre, §eful cadrelor I.A.M.C. - nu avea nici 4 clase

primare, agent al securit¶∞ii (…)
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“Voicu Victor, ofi∞er de securitate la I.A.M.C. Otopeni. M¶
supraveghea strîns. Venea în atelierul unde lucram §i m¶ provoca la
discu∞ii, instiga muncitorii împotriva mea. El le d¶dea dispozi∞ii direc-
torului Antonescu, pre§edintelui sindicatului Ionescu, secretarului de
partid Mit¶ s¶ m¶ supravegheze de aproape.

“Dr. C¶lin Botez §i
“Dr. P. B¶lt¶re∞u, din comisia Laboratorului de Medicin¶ Legal¶

Ploie§ti. ïn scrisoarea de r¶spuns c¶tre securitate (trimis¶ la judec¶toria
Ploie§ti) ei au propus s¶ fiu internat  - pe motive politice - în C¶minul
de bolnavi cronici din C¶line§ti, Prahova. (…)

“Anton Nicolau, directorul spitalului S¶poca, Buz¶u. M-a
internat f¶r¶ forme legale, f¶r¶ s¶ m¶ întrebe nimic, m-a repartizat la
sec∞ia «doi» (cronici, violen∞i, periculo§i), unde am v¶zut iadul de pe
p¶mînt. De§i i-am explicat motivele politice pentru care m-a trimis
securitatea aici §i l-am rugat s¶ nu-mi fac¶ tratamentul medical for∞at,
el mi-a r¶spuns: «Asta nu se poate!» 

“Dr. Cherestegeanu, spitalul Voila, Cîmpina. La 1 dec. 1976
cînd m-a adus Lt.maj. Dobre Ticu, i-am spus c¶ sunt trimis pentru
motive politice, c¶ el a depus jur¶mînt la terminarea facult¶∞ii §i îl rog
s¶-l respecte. El a dat ordin s¶ fiu internat la [cuvânt ilizibil]. 

“Dr. Petre Valeriu, fost director al spitalului Voila, Cîmpina.
Am fost în audien∞¶, i-am explicat motivele pentru care m-a adus secu-
ritatea - nu a vrut s¶ ia în considera∞iei ce-i spuneam. La vreo s¶pt¶-
mân¶ dup¶ conferin∞a mea de pres¶ la Paris în problema folosirii
psihiatriei în România ca arm¶ de represiune politic¶, al a trimis la
Europa Liber¶ o scrisoare în care sus∞inea c¶ sunt un om bolnav
mintal, c¶ suf¶r de paranoia - cînd m¶ voi întoarce acas¶ voi fi din
nou internat într-un spital de psihiatrie pentru ceea ce am spus la
Paris (…)

“Ace§tia sunt asasinii mei morali. Ei au distrus tot ce am avut
mai scump §i mai frumos în via∞¶: ONOAREA, DEMNITATEA §i
CREDIBILITATEA - adic¶ tot cu ceea ce puteam s¶ atrag oamenii de
partea mea - f¶cînd din mine, pe baz¶ de minciuni §i acte false o epav¶,
un om de care trebuie s¶ fug¶ ceilal∞i. Adic¶ ce a vrut regimul
comunist. 

“Ei mi-au creat cele mai mari suferin∞e fizice §i psihice în via∞¶.
“Fiec¶rui doctor psihiatru i-am explicat de la început motivul

politic pentru care am fost adus aici. Am f¶cut apel la con§tiin∞a lor; s¶
nu dea curs cererrii securit¶∞ii, s¶-§i respecte jur¶mîntul depus la
terminarea facult¶∞ii… Ei, cu arogan∞¶, nu au ∞inut seama de vorbele
mele §i au executat orbe§te, f¶r¶ mustr¶ri de con§tiin∞¶ tot ce le-a cerut
securitatea (…): s¶ m¶ asasineze din punct de vedere moral, s¶ nu mai
fiu cum am fost înainte (…)

“Ce-i drept, primii 4 medici psihiatri - în frunte cu Piticaru
Mircea, care a murit §i despre el nu mai vorbim - pe timpul deten∞iei
mele nu mi-au f¶cut nici un fel de tratament for∞at, nu mi-au dat nici o
pastil¶ s¶ o înghit impotriva voin∞ei mele, ei mul∞umindu-se doar ca,
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la sfâr§itul perioadei de 21 zile s¶-mi pun¶ diagnosticul (…) de “om
nebun”.

“Dr. Anton Nicolau este primul §i singurul doctor care mi-a
f¶cut tratament medical for∞at, cu scopul de a m¶ înnebuni cu
adev¶rat. Eu îns¶ printru-n vicle§ug ingenios l-am împiedecat s¶-§i
ating¶ scopul. Toate cele 7-8 pastile pe care mi le puneau în palm¶ cele
dou¶ asistente medicale, obligîndu-m¶ s¶ le înghit - le b¶gam sub
limb¶, beam ap¶, (…) m¶ controlau în gur¶, s¶ vad¶ dac¶ le-am înghi∞it
(…). Eu m¶ duceam imediat la WC §i le aruncam. A§a am procedat tot
timpul intern¶rii la S¶poca, la Dr. Anton Nicolau §i a§a am sc¶pat din
mîinile lui, tot cum intrasem §i sunt §i azi: om normal (…).

“Dr. Piticaru Mircea îns¶, de§i nu mi-a f¶cut tratament for∞at,
r¶mîne primul care mi-a pus, la cererea securit¶∞ii, diagnosticul:
«Paranoia, psihoz¶ delirant revendicativ¶ sistematizat¶» - bazîndu-se
pe un caiet confiscat la perchezi∞ie în care notam diferite probleme
dezb¶tute la Europa Liber¶ (…) Cînd m-am întâlnit cu dînsul dup¶
revolu∞ie cu ocazia unui interviu luat de o echip¶ TV de la Londra,
mi-a repro§at amar c¶, din cauza a ceea ce spusesem în conferin∞a de
pres¶ de la Paris, el î§i pierduse to∞i prietenii, vecinii nu mai vorbesc
cu el, cunoscu∞ii trec pe cel¶lalt trotuar cînd îl v¶d. Nu §tiu cît de
adev¶rat¶ este relatarea sa, dar §tiu c¶ la el ONOAREA §i DEMNITA-
TEA DE OM, CREDIBILITATEA mea nu a avut nici o valoare (…)
Eu nu i-am f¶cut nici un r¶u, am spus un adev¶r (…) El §i ceilal∞i
medici psihiatri mi-au distrus ce aveam mai scump §i mai frumos în
via∞¶ (…) El §i ceilal∞i psihiatri, în loc s¶-mi aline durerile, suferin∞ele
psihice pricinuite de Partidul Comunist Român §i de politica lui, mi-au
pricinuit alte dureri §i suferin∞e §i mai mari (…), doar pentru c¶ ei,
ace§ti medici psihiatri îi urau pe opozan∞ii regimului §i adoptaser¶ o
atitudine servil¶ fa∞¶ de securitate, deveniser¶ o unealt¶ oarb¶ a
dictaturii comuniste, deci asupritori ai propriului popor (…)

“De aceea, pentru c¶ ast¶zi nu mai tr¶im într-un stat totalitar (…)
ci într-un stat care se vrea a fi un stat de drept §i democratic, aliniat
celorlalte din Europa Occidental¶ (…) c¶l¶ii, terori§tii, tor∞ionarii,
asupritorii poporului român pîn¶ la revolu∞ie - trebuie adu§i în fa∞a
justi∞iei, pentru a da socoteal¶  de crimele §i f¶r¶delegile comise fa∞¶
de oameni nevinova∞i”.

Aici - §i a§a - se încheie Lista-Rechizitoriu scris¶ cu lacrimi, cu
sudoare, cu sânge §i cu perseveren∞¶ de Vasile Paraschiv.

Dup¶ o pauz¶ de respira∞ie, voi re-publica §i Lista-Rechizitoriu
alc¶tuit¶ de mine - în numele meu §i în leg¶tur¶ cu mine §i cu ai mei.

Cei care pretind c¶ §i ei au suferit - ba chiar mai mult, ba chiar mai
atroce decât “acel Vasile Paraschiv în jurul c¶ruia se face atât zarv¶”
nu au decât s¶ pun¶ mâna s¶ fac¶ §i ei liste-rechizitoriu…

…Pân¶ când m¶car jum¶tate din popula∞ia adult¶ a României
- §i dup¶ decembrie 1989 - va fi… listat¶… 

Paul Goma
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