
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deocamdată, norii se adună pentru ploaie, dar 
căldurile care pot ţine fără apă și zece luni, le vor 
nimici repede, odată cu sosirea verii. Aici nu mai 
curg apele pe sub pământ, care ţâșnesc din muntele 
bortit ca un burete. Doar câte o casă a răsărit, atrasă 
de perspectivele viitorului. E un început și, în 
această societate atât de activă și intreprinzătoare, 
în care totul îndeamnă la asaltul imposibilului, e 
foarte probabil că el va fi urmat și, grădinile de 
poveste vor răzbate tot mai adânc, până pană la po-
alele muntelui ocrotitor, căci suntem în ţara unde 
zilnic se fac minuni, unde improvizaţiile închipuirii se 
prefac în realităţi solide și spornice. Nicăieri omul n-
a fost mai creator ca aici, n-a avut mai mult senti-
mentul că el face. Prietenul care mă poartă printr-
una din cele mai mândre alei din lume, carei plină de 
belșug, cu arbori roditori, numai zâmbete de flori pe 
margini, roșii mușcate, rozi trandafiri, îmi spune 
povestea acestei înfăptuiri: Doi canadieni, au venit și 
li s-a părut locul bun. Cu mijloacele lor de mereu 
cuceritori ai codrului, de fondatori ai orașelor au 
creat din nimic ceea ce se vede astăzi. Unii conducă-
tori ai Australiei au vizitat California și lor datorându-
li-se eucaliptul și stufosul arbore sălbatic de piper. 
Le-a plăcut ce făcuseră acei canadieni, întemeietori 
și i-au luat cu ei. Astăzi Australia are, prin fapta lor, 
un oraș aidoma cu acesta. Ne întoarcem prin ploaie. 
Norii ameninţători au crăpat. Ne intoarcem sub 
ploaie. Norii amenintatori au erapat. Pământul 
primește la acest început de primăvară, darul rar al 
apei de sus. O primește recunoscător, dar fără să 
aibă numaidecât nevoie de generozitatea, puţin 
obișnuită, a cerurilor.”  
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După cum poate vă este cunoscut, renumitul prof. 
Dan Fornade, din Canada, cunoscut drept “Omul 
Enciclopediilor”, lucrează în present, cu ajutorul 
unui grup restrâns de voluntari, din comunitate, la 
o Enciclopedie, un “Who’s Who” in California.  
Intenţia autorului este ca, LA HRAMUL BISERICII 
NOASTRE, “SFÂNTA TREIME” (15-17 iunie, 2019), 
să aibă loc LANSAREA EDIŢIEI PROMOŢIONALE.  
Lucrarea completă, care se va lansa în toamnă, va 
cuprinde numele a cca 350 personalităţi, aranjaţe 
pe domenii (Oameni de Afaceri, Actori,  Arhitecti, 
Economiști,  Ingineri, IT Computeriști, Istorici, 
Juriști,  Literatură, Medicină, Muzică, Pictură, Pro-
fesori, Politologi, Organizatii Româneşti (Liderii),  
Religie/Biserici, Sportivi,  Ziariști, și diverse ale 
profesii. S-a și creat un siteu, unde se dau mai 
multe detalii privind enciclopedia:  
 

www.romaniidincalifornia.com 
 
Persoanele care doresc să candideze pentru un loc 
în această lucrare istorică a Diasporei Românești 
din California, sunt rugate să ne contacteze cu un 
CV (biografie prescurtată) și o fotografie, color, 
format “passport”,  la adresa de mai jos: 


