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Dedic această carte limbilor care mi-au marcat destinul 
profesional: 

 

limbii române, limba în care trăiesc și respir, limba în 

care vorbesc cu Dumnezeu și cu Mama, 

limbii franceze, limba în care iubesc și visez, limba în 

care vorbesc cu Libertatea 

și 

limbii engleze, limba cu care înlătur frontiere, limba 

în care vorbesc cu Puterea. 

*** 

Je dédie ce livre à trois langues qui ont marqué mon 
destin professionnel :  

 

au roumain, la langue par laquelle je vis et je respire, 

la langue dans laquelle je parle avec Seigneur et Maman, 

au français, la langue qui me fait aimer et rêver, la 

langue dans laquelle je parle avec la Liberté 

et 

à l’anglais, la langue qui m’aide à enlever les frontières, 

la langue dans laquelle je parle avec le Pouvoir. 

*** 

I dedicate this book to three languages that have 
marked my professional destiny: 

 

Romanian, the language I live and breathe, the lan-

guage I speak to God and My Mother, 

French, the language I love and dream, the language I 

speak with the Liberty 

and 

English, the language that helps me to remove frontiers, 

the language I speak with the Power. 
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