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- Ziceþi cã aþi lucrat ca ºofer în toatã
þara. Unde anume?

- Am lucrat la Rovinari, la canal. Am
fost ºofer d-aiºea, am lucrat triizã ºi ºeva
de ani, la canal Dunãre - Mare Neagrã, în
Rovinari...

- Câþi ani aþi lucrat la Rovinari?
- Trii ani de Rovinari am lucrat. Rovinarii

îi în zona Târgu-Jiu. La Rovinari duºeam
în minã pentru termocentrala de la Rovinari.
Aveam contract cu mina în fiecare an trei
luni le-am fãcut acolo, aºa cã totalizat în
câþi ani a fost am fãcut trii ani de Rovinari.
Eram înconjuraþi de armatã acolo, nu
puteam pãrãsi locu ãla unde ieram cazaþi.

- Ce condiþii de viaþã erau acolo?
- Groaznice, ne-am îmbolnãvit acolo.

Am avut acolo o coloanã a lu Bistriþa -
Nãsãud la care am participat. Scabie din
cauza condiþiilor, niºte barãci din alea,
dormeam pe saltele umplute cu vatã sticlatã
ºi iarna de-o parte ne frijeam de calorifer,
în locu care iera caloriferu, ºi restu sloi de
gheaþã în baracã, aºa am dormit acolo. ªi
nu ne dãde banii, numa cam la douã luni, la
trii luni ne mai trimite, copiii acasã - vai de
capu lor, ce condiþii am trãit acolo, vã spun
n-aº mai vre nici în vizitã sã mã duc. N-aº
mai dori, sã ºtiþi. O fost acolo Ceauºescu,
o fãcut acolo o platformã, o scenã acolo,
aºa cum s-ar spunie, sã deie cuvântu sã
spunã… sã ne spunã, sã ne-ncurajeze sã
muncim. O zâs on injiner acolo: “Tovaraº
secretar jeneral, n-ar fi mai bine sã… nu
are rost sã sãpãm noi dupã lignit saptezeºi
de metri”, apoi iera on metru de lignit,
decopertat saptezeºi de metri în groapã,
pãmântu scos cu alea ruseºti, cu escava-
toarele alea, “n-ar fi bine, o zâs, motorina
care o consumã escavatoarele s-o bãgaþ
direct în termocentralã cã nu-i mai nevoie
de cãrbune, s-o mãcinat lignitu, s-o uscat
în mori º-apoi s-o mestecat cu pãcura ºi
cu motorina”, cã altfel nu ardiè. Acuma
parcã-i modernizatã ºeva, termocentrala, o
venit niºte firme din altã þarã, acuma
probabil merje mai bine. Pãntru aia vã spun,
ieram zeºe coloane din zeºe judeþe, tãtie
barãcile alea militare o fost ocupate, ieram
cu militarii împreunã.

- Dar dumneavoastrã aþi mers acolo de
bunã voie?

- Uuuu! Ba! Dacã te-o gãsât cãlãtor pã
autobuz ºi n-avei lucru, ai plecat trii luni în
Rovinari, ori dacã nu i-am dat bilet cumva.
Dacã nu, am scãpat. Nu te întreba, normal
merjeai ºi dacã nu ierai pedepsit. Da dacã
te-o prins cu un cãlãtor cã n-ai tãiet bilet
sau ai fãcut alta, mã rog, nu te-ai aliniat
cum trebuie, Rovinari!

- Da, cã mi-aþi spus cã aþi lucrat înainte
ºofer pe autobuz. Aþi mai lucrat ºi alt-
undeva?

- Am mai lucrat ºi la alte intreprinderi,
la IOR Dej am lucrat zece ani, da io am
lucrat ºi ºofer pe autocamion, º-am lucrat
ºi pã tractor, º-am lucrat ºi pã utilaje.

- Câþi ani în total?
- Pãi, total, treiºpatru de ani. Io la ºap-

teºpe ani am fost angajat, ºapteºpe ani, am
terminat profesionala, la Huedin ºi m-am
bãgat la lucru.

- Cât timp aþi lucrat dumneavoastrã,
cine ara pãmântul?

- Nu se lucra pãmântu la vreme aia. Nu
pre lucra, am fost cu ia, cu soþie, da nu pre
s-o ocupat, di ºe?, cã aveam copii, aveam
patru copii mici ºi stãtea cu iei din salaru
ãla care-l cãpãtam, am trãit cumva, ne-o
mai ajutat pãrinþii cã ierau în viaþã.

- Ce vârstã au copiii dumneavoastrã
acuma?

- Treizãºiºaºã, treizãºidoi, trezãºi ºi
douãºopt. O fatã dã triiºdoi. Trãiesc sãracii,
doi în Spanie, doi în Cipru, unde îi ºi soþie,
îi în Cipru de doi ani.

- Cum s-au decis ei aºa, sã se ducã,
cine s-a dus primul?

- Primu s-o dus bãiatu, dupã Revoluþie,
la doi ani. Ãl mai mijlociu, al doilea, s-a dus
în Cipru, el o plecat primu dintrã bãieþi.

- De ce s-a dus în Cipru?
- O venit din Jermania, c-o stat ºi-n

Jermania atunci imediat în nouãºopt, ºi-o
plecat… Treceau apa înot acolo pã la
poloneji, nu ºtiu pe ce râu acolo ºi treceau
din iel, direct în Jermania, º-acolo or stat
ascunºi într-un sat acolo, pânã ce o luat
legãtura cu altu, cã mai iera ºineva º-apoi i
-o integrat acolo, o lucrat, o stat în lagãr º-
apoi d-acolo i-o plãtit cumva. E! L-o prins
ºi i-o dat în þarã º-atunci o avut ambiþie c-
aici n-o mai putut, o lucra iel în C.P.L., o
fost, o avut ºcoli profesionale, º-o lucrat la
Combinatu de la Bistriþa, unde sã faºe
mobile, e!, o fost plãtit prost, ºi º-o luat
aºe inima-n dinþi, ãla ºtiu c-o plecat!

- Cum a auzit de Cipru, cum s-a dus el
acolo? A avut ceva prieteni?

- O avut o prietinã de familie care iera
acolo cãsãtoritã. În Cipru s-o cãsãtorit º-o
zãs sã margã pânã la ea în vizitã cã-i face
un rost… Or dormit în tuburi de beton,
ascunºi în cutii, vai de capu lor, ascunºi p-
acolo, ºinºi ani or fost ascunºi. Or stat ºinºi
ani p-acolo ascunºi, pânã la urma i-o fãcut
rost d-o prietinã sã sã cãsãtoreascã ºi s-o
cãsãtorit acolo. S-o cãsãtorit c-o fatã de-
acolo, c-o grecoaica de-acolo din aia
cipriotã.

- V-a întrebat dacã-l lãsaþi sã plece sau
numai s-a luat ºi s-a dus?

- Când o plecat ne-o-ntrebat, sigur, ºi
noi neavând posibilitatea sã-l ajutãm, am
zâs: cu Dumnezeu înainte! Am fost ºi io
acolo la iei in Cipru, am stat vreo trei luni,
cãldurã mare, dupã câþiva ani o divorþat deja
de cipriotã, are o fetiþã de ºasã ani. Acuma
s-o bãtut la leje ca s-o câºtije iel…

- Poate sã vadã fata?
- De douã ori pã sãptamanã sau de trei

ori, cam aºa ºeva.
- Soþia dumneavoastrã o poate vedea?
- Da, sigur, o aduce acolo unde stã ºi

soþie, cã e plecatã ºi fata, în Cipru, are ºi
fata o fetiþã cu jinerele meu, ãla o fost de
douã ori în Irak, Afganistan, la trupele astea
în armatã, angajat serjent major, conducãtor
de tab º-o fost de douã ori în Irak º-odatã-
n Afganistan, º-acolo on Afganistan o avut
on accident cã i-o aprins ãºtia cu rachete
d-alea, i-o aprins tabu ºi i-o ars cauciucurile.
Dacã nu iera un italian acolo, murè, ºi s-
onfricat omu, n-o mai vrut sã plece ºi s-o
lãsat de-armata ºi s-o dus în Cipru cã i-o
zâs bãiatu mieu sã margã cã le gãseºti dã
lucru acolo. Acuma mai au una, o fetiþã de
douã luni, cã de aia s-o dus soþie acolo sã-
i ajute. ª-acuma o rãmas acolo cã grijeºte,
are trei fetiþe, are un feºior, când o vedie
de trii ori pã sãptãmânã ºi aste douã, fetiþa
lu tata. ªi ia-i acolo, faºi mâncare, cã s-o
mai dus on  cumnat, un frate de-a soþiei, el
ºi cu femeia iarã s-o dus acolo, o gãsît
acolo la construcþii ºeva de lucru.

- Când a plecat primul copil, din ce,
cum a plecat, aþi vândut ceva pãmânt sã
aibã bani sã meargã sau cum, ce-a fãcut,
a lucrat?

- Am avut ºeva pãmânt º-am vândut o
bucaþicã de pãmânt. Nu iera cam produc-
tivã, dar am dat la ºineva, cã n-am avut
bani, de undie sã am bani.

- ªi aþi vândut la cineva din sat, pe
bani puþini?

- Da, din sat, acolo-n vecini care, mã
rog, aveu forþã de muncã, puþãni bani, aºa
aproapi de gratis, numa de drum ca sa aibã
sã margã pânã în Polonia. Din Polonia treºea
pe ºeva râu acolo, prin apã, înot, în decem-
brie, în apa îngheþatã au trecut.

- Cât l-a costat pe bãiat atunci sã plece?
- Nu-mi amintesc. Amu io nu l-am

controlat, o mai avut ºi iel ºeva bani, dar
bani ca sã pleºi nu o avut, l-am ajutat noi
cât am putut.

- ªi apoi, duopã aceea, ceilalþi, care or
plecat în Spania, cum or plecat, adicã s-
au ajutat unii pe alþii dupã ce a plecat
primul?

Nici apa nu ma
îi bunã amu

- Nu prea, nu, aºtia care-s în Spania o
plecat ºi-o lucrat în Cehoslovacia, acuma
dupã Revoluþie, cã o fost voie, da mã rog,
în Cehoslovacia, adica voie, o mers aºa cu
niºte, mã rog, oameni de-acolo care o mai
lucrat în Cehia ºi o fost la negru º-acolo º-
o fãcut niºte bani. În Spania o plecat cum
o plecat aºtia, o plecat în vizitã, cum mãrg
ºi cãpºunarii pã aºa sezon ºi o rãmas acolo.

- Era uºor atunci sã meargã în Cehia?
- Nu iera uºor. ªi cehii i-o extradat, cã

iei mai stateau acolo. Bãiatu ãl mare a meu,
îi, faºe sport, king box. ª-acolo, în Cehia,
º-o deschis, º-o fãcut o salã din banii care
i-o muncit pe ºantier acolo, º-o fãcut, o
luat legãturile acolo la un oraºel în Cehia ºi
º-o fãcut o salã de sport ºi mai ave douã
zâli pânã îi semna actele ca sã poatã sta,
niºte ºmecheri care or ºtiut cã nu-i legal l-
o pârât la poliþia de frontierã ºi l-o extrãdat
ºi pã iel ºi pã frati-sãu, i-o luat ºi i-o pus pã
tren ºi i-o trimes acasã. ª-o cheltuit ãl mare
toþi bãnuþii.

- Nu prea norocos… Dar acuma sunt
bine ei acolo?

- Acum-s bine. Îi casatorit ãl mare,
acolo stã cu soþia.

- Cãsãtorit în Spania?
- Soþia îi d-aici din sat vecin.
- ªi au ºi copii acolo?
- Ãl mare nu are copii, îs di-on an cã-

sãtoriþi.
- ªi fata de care nu mi-aþi zis?
- O fata º-on baiat îi în Cipru. Bãiatu

de-al doilea ºi cu fata, penultima ºi cu jine-
rele îs în Cipru. ªi ãl mic ºi ãla mare îs în
Spania.

- Ãl mic ce face, cum e? E cãsãtorit?
- Al mic lucreaza ºi iel în construcþii,

nu-i cãsãtorit, da au acte deja… acuma vine
ãla mic, tre sã vinã luna asta.

- Cum þineþi legãtura cu ei?
- Vorbim pã telefon.
- Va sunã destul de des?
- Aia din Cipru mai rar, îi foarte scump

telefonu acolo, extraordinar de scump, în
trei minute i-am terminat, nu pot vorbi mai
mult de ºasã minute. Ei au mai mulþi bani,
io, când mã suna iei, rãspund, apu, dacã
am o urjenþã, dau on bip din ãla sã…

- Aveþi un telefon mobil?
- Da, º-am semnal amu. Bãsescu ne-o

pus semnal când o fost inundaþiile anu tre-
cut. Altfel n-am avut. N-am avut numa
acolo în vârful dialului. Trabuia sã mã urc
pã munte acolo sus ca sã vorbesc º-o venit
Bãsescu ãla ºi i-o luat la rost pã aºtia ºi
imediat o montat antena, imediatu în patru
oarã o fost semnal dupã ce o fost inundaþia.
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