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Carpe Diem
Vei muri într-un an sau doi, dar nu spune asta p`rin]ilor!

Î
n anii ’80, oamenii de ştiinţă americani au 
descoperit că virusul HIV şi cel al hepatitei C  
erau transmise hemofililor prin sânge in-
fectat, întrucât plasma care se colecta de la 

cei aflaţi în închisori nu era îndeajuns de bine 
testată.  
Astfel, Dirk, un arhitect londonez în vârstă de 21 
de ani, hemofil, care se injecta adesea cu Factor 
VIII venit din SUA, şi-a făcut un test HIV. 
Dar să începem cu începutul, întorcându-ne în 
copilăria sa… 
Când ţi-ai dat seama că unii te priveau 
altfel? 
În şcoala primară, profesorii mei au decis că pe-
treceam prea multă vreme în spital. Aşa că m-au 
trimis la o şcoală „mai bună”. Cu toate acestea, 
continuam să stau mult în spital!    
Ce-ţi aminteşti despre spital? 
Podeaua din parchet, durerea, infirmierele, mo-
delele miniaturale ale avioanelor şi tancurilor, 
plictiseala, şi mai multă durere, laptele rece din 
timpul nopţii. 
S-au îmbunătăţit serviciile oferite 
hemofililor? 
Da. Pe vremea aceea, crioprecipitatul era păstrat 
îngheţat în spital. Când sângeram, trebuia să 
aştept ambulanţa, venirea doctorului şi decon-
gelarea crioprecipitatului. Totul dura între 2 şi 
4 ore; răul era deja făcut. Acum, îl am acasă, în 
frigider. La jumătate de oră după ce încep să sân-
gerez mi-l pot injecta. 
Care este cea mai greşită concepţie pe care 
o au ceilalţi? 
Aceea că, dacă mă tai, voi sângera până la moar-
te. În fapt, problema este sângerarea internă. 
Toate venele crapă, tot timpul. Ale tale se repară 
singure; ale mele au nevoie de ajutor.  
Spune-ne despre acea analiza de sânge… 
Am făcut testul HIV deoarece presa a spus 
ca hemofilii erau supuşi unor riscuri în urma 
„Epidemiei homosexualilor”. Am mers la spital 
în pauza de prânz, vineri, 13 septembrie 1985.  
Doctorii mi-au spus: „Eşti infectat, vei muri 
într-un an sau doi, dar nu spune nimănui, nici 
chiar părinţilor tăi, din cauza stigmatului.” Mi-a 
fost greu să cred. La 21 de ani te simţi invincibil. 
Fratele tău hemofil a murit din aceeaşi 
cauză? 
Da, şi mă întreb adesea de ce el? Am fost la fel 
din punct de vedere genetic. Să fie vorba despre 
stilul meu de viaţă? De exemplu, beau şi fumez; 
dacă mă las, o să mor? 
Ai trecut recent printr-un tratament, care a 
durat 18  luni, pentru hepatita C. Ai reuşit să 

te vindeci, dar ai şi pătimit pentru asta. Ce 
îţi aduci aminte? 
Întuneric, durere, faptul că am fost o umbră, un 
stres constant şi îngrijorare din partea oameni-
lor pe care îi iubeam. 
Fiul tău, în vârstă de 20 de ani, este sănătos 
şi merge la facultate. Este el expus riscului 
de a fi infectat? 
Nu. Spitalul n-a fost de acord atunci când soţia 
mea a rămas gravidă. A fost dezaprobat sexul 
neprotejat. Ea a fost diagnosticată negativ, iar 
fiul nostru nu a fost niciodată în pericol. Sexul 
heterosexual este mai sigur decât crede multă 
lume. 

Ultimul Ajun de Crăciun ai avut o sângera-
re internă. Te-am văzut în agonie. Ai luat 
atunci o fiolă întreagă de morfină, dar fără 
efect. Cum aşa? 
De-a lungul anilor am luat tot felul de analgezi-
ce, iar corpul nici nu mai răspunde la ele. 
Dacă marijuana medicinală ar fi mult mai 
accesibilă, te-ar ajuta? 
Am fumat marijuana atunci când durerea era 
atât de mare, încât nu trecea cu nimic. Marijua-
na funcţionează şi nu creează dependenţă. Dacă 
ar fi mult mai repede disponibilă, ar fi de ajutor. 
Guvernul britanic ţi-a oferit compensaţii 
financiare pentru testările greşite ale sân-
gelui de import?
De fapt, nu au plătit compensaţii şi nici nu s-au 
declarat responsabili. În loc de asta au plătit, şi 
continuă să plătească, ceva „ex gratia”, dintr-o 
obligaţie morală (nu legală). În orice caz, sunt 

recunoscător pentru asta. Dacă mă năşteam în 
altă parte, poate nu primeam nimic. 
HIV poate induce teama. Eşti tentat vreoda-
tă să educi oamenii? 
Mulţi îmi cunosc statutul; nu am fost niciodată 
prejudiciat. Sunt norocos. Soţia mea şi cu mine 
am decis să nu facem public nimic, până nu va 
şti fiul nostru. I-am spus abia acum doi ani, şi 
se pare că e nevoie de mult mai puţin ca înainte 
pentru a „educa” oamenii. 
Cum te simţi atunci când ipohondrii se 
plâng de gripă?
Dacă răceşti doar o dată pe an, e mare lucru!
Eşti întotdeauna calm, niciodată nu intri în 
panică. Care este secretul tău, berea engle-
zească? 
Paharul meu e pe jumătate plin. O mulţime de 
hemofili, care sunt infectaţi cu HIV, sunt încă 
furioşi. Dar dacă eşti în viaţă, bucură-te de ceea 
ce ai! Nu sunt religios, dar „Desiderata” este bi-
blia mea. 
Te-ai gândit vreodată că vei întâlni sufletul 
pereche în persoana soţiei tale? 
Ne-am întâlnit după ce m-am despărţit de cine-
va care nu putuse face faţă condiţiei mele. Soţia 
mea este una la un milion. I-am dat 20 de ani 
de stres. Ea şi fiul meu reprezintă raţiunea mea 
de a fi.
Care este medicaţia ta săptămânală?
O injecţie, constând în 3 seringi a câte 10 ml, la 
fiecare trei zile! Am atenţionări în calendar! 
Călătoreşti în întreaga lume cu produse 
medicale ce valorează peste 20.000 de lire. 
Ai vreo problemă cu asta? 
Port la mine o scrisoare medicală, tradusă în 
limbi exotice, care ajută. Oricum, în timpul unui 
zbor către Vietnam, medicamentul Factor VIII 
mi-a fost confiscat. La început am crezut că am 
fost interzis! 
Oamenii te văd injectându-te şi îşi fac 
o părere greşită? 
Niciodată! O fac într-un loc liniştit. Ceilalţi pre-
tind că nu observă. Poate că e mai uşor aşa, de-
cât să pună întrebări. 
Îţi renovezi casa cu trei etaje. Cum găseşti 
energia şi concentrarea să faci asta? 
Ei bine, nu este nimic mai plăcut decât să stai şi 
să te gândeşti: „Eu am făcut asta!”
Care e mottoul tău? 
Întotdeauna există cineva care e mai rău ca tine. 
Bucură-te de viaţă şi trăieşte la maximum!  
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