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- Cum îi place soþiei dumneavoastrã în
Cipru?

- Îi foarte mulþumitã acolo, cã dacã n-
ar fi fost mulþumitã ar fi venit înapoi. Îi cu
fata, cu jinerele, cu copiii, îi ºi on fel de
doicã acolo la copii, da, beibisitãr.

- Când aþi fost în Cipru?
- Acum patru ani, pentru trei luni. Am

lucrat ºi io acolo cu bãiatu, am lucrat cã
mi-o fost urat sã stau acolo. M-o þânut douã
zâle º-am fost înebunit º-am zâs, de nu mã
duci la lucru, mã duc la aeroport.

- Ce aþi lucrat acolo?
- În construcþii, acolo am cãrat scân-

durã, am fãcut cofraje de betoane, ce o
fost. Trãiesc bine, câºtigã, zonã turisticã,
optzeci la suta din bujetul þãrii îi numa din
turism. O fost colonie englezã, sa vorbeºti
englezã ºi greacã, cipriota îi deosebitã de
greacã, cum îs secuii cu ungurii.

- ªi-au cumpãrat casã sau stau în chirie?
- Acuma stau în chirie, pentru cã l-o

dat afarã pã bãiat socru-sãu din casã…
- Plãtesc mult chiria acolo, îi scump?
- Îi scumpa, îi foarte scumpã.
- Jumãtate din cât caºtigã?
- Nu, nu chiar.
- Un sfert din cât câºtigã?
- Poate cam sã zâc amu aºe, ºase sute

de ieuro o camerã, cam aºa-i ºi on pic de
bucãtãrie dacã-i, da, cã iei stau în chirie la
o casã, nu la apartament la bloc. Da acuma
iei s-o-ngrãmãdit acolo…

- Ce v-a plãcut în Cipru, de ce aþi venit
înapoi?

- Pãi cum sã nu viu, cã io îs þãran d-
aci, undie sã nu viu? De ºe am venit napoi,
pentru cã niºi nu aveam on statut acolo ca
sã stau, cã aº mai fi stat, da nu pre gãseam
pentru mine la vârsta me, om batrân acuma.
Am lucrat, mi-o fost greu, cãldura te neno-
roceºte, ºinzãci de grade. Stâlpii ãia metalici
de înaltã tensiune care încã românii i-o fãcut
acolo, la ora unu la amiazã, venia elicopteru,
la fiecare stâlp, cu spuma, cã sã-ndoie dã
cãldurã. Vã închipuiþi un om acolo, zeºe
litri de apã o persoanã pe zî trebuia sã
inhalezi ca sã te rãcoreºti. Bucãþi de gheaþã
din frijider, bãgate în canistra cu apã, apã
din aia desalinizatã. Mie nu mi-o mai plãcut
pentru cã mi-am distrus rinichii acolo cred,
cã din apa aia, atâta apa cât am bãut. Apa

nu-i ca la noi, apã curatã. În schimb alimen-
tele, extraordinar de ieftine. Tot ce-þi doreºte
sufletu.

- Mai bine ca aici?
- Mai! Îþi permitei sã iei un sanviº de

ãla, cât o franzela la noi aproape de mare
plin de ºuncã ºi de... uoai de capu meu!
Ieu, un sanviº de ãla dacã-l mâncam la ora
zeºe, nu-mi ma trebe numa dãsara, º-i ieftin,
foarte ieftin, un dolar jumate, doi dolari,
depinde amu mãrimea la gramaj…

- În Spania nu v-aþi dus?
- În Spanie nu m-am dus, acuma mã

gândiesc când vine bãiatu, m-oi duºe pân-
acolo. Încerc º-acolo cã mi-i urât sângur.
Acuma încã mama-i bãtrâna ºi mai poate
un pic, are opºtrii dã ani, da sãraca ia-i
sângurã. Acuma i s-o dus un niepot în
Irlanda, are on frate care lucreazã pe la
Bistriþa ºi are doi feºori în Irlanda, plecaþi
sã aia, în Irlanda de Nord. Acolo tot plouã,
cu zi, cu noapte.

- Care-i locul cel mai bun unde sã mergi
sã lucrezi?

- Locul cel mai bun îi sã stea în Româ-
nia, da nu-i câºtig. Mâine ar veni bãieþii,
mâine, numa sã aibã de unde sã-º câºtije
existenþa, cã lucreazã dublu faþã de la noi.
La noi dacã trebe salar, lucreazã ºi pãste
orele de servici, numa sã fie bine.

- Ar putea sã gãseascã aici de lucru?
Numai îi prost plãtit, nu?

- Da, îi foarte prost plãtit ºi nu-s credibili
aºtia care te angajeazã.

- În Spania au problema asta?
- Acuma iei nu mai au pentru cã iei au

contracte ºi patronu îi interesat sã-ºi aibã
cã dacã nu, patronu le-o fãcut acte sã þânã
dã iei, dacã-l pierde patronu îºi pierde
imajinea sa, reclama acolo, º-apoi nu mai
merje nime acolo la patron, ramâne fãrã
oameni. Asta e. ªi iei, românii, îs cotaþi cã-
s foarte buni munºitori ºi harnici.

- De ce nu se întâmplã acelaºi lucru ºi
în România?

- Asta ne caracterizazã amu, mai ales
dacã ajunji on bos mai mare, ai un pic de
firmã, atunci îi musai sã-l atinji pe semenul
tãu, cã dacã nu, ieºti… ªi io am lucrat la
un patron aici, dupã pensie m-am dus cã
nu mi-o ajuns banii, m-am dus la un patron,
la unu, am lucrat ºofer vreo douã luni jumate

ºi mi -o dat douãzej de mii, doi lei de aºtia…
mi-o dat pe trii luni, pe douã luni jumate,
aproape trii luni, º-atunci am zâs, nu-mi
dai banii?, “pãi aºteaptã ca te-am probat, ai
fost în probe”.

- ªi niciodatã nu v-a mai dat banii?
- Nu, da cine? N-are rost, cã º-aºa nu-

l mai gãsem. N-o sã-l dau în judecatã pã
traba asta cã mã costa mai mult. ªi n-am
fãcut nicion contract de munca, da º-
acuma sã lucreazã aºe. Ai de mine!

- Credeþi ca aºa a fost ºi pe vremea lui
Ceauºescu sau nu-i numai acuma treaba
asta?

- Io cred cã atunºi cam de fricã nu pre
sã-nºela atât de puternic, da poate cã ºi
atunºi aºa iera. Un fel de cercuri d-astea
mafiote ºi atunci ierau pã vremea aia, care
deþineu controlu la niºte treburi, de exemplu
în firma în care am fost, ierau câteva oi
negre cu care se spãlau pã mâini, io de
exemplu, dacã m-o prins cu doi cãlãtori
fãrã belet când lucram pe autobus, pãi mie
îmi ºi fãcea imediat raport la directoru mare
la firma ºi ma duºeam sã dau explicaþie, da
ierau alþi coleji d-ai mei cã merjeu cu
autobuzu jumãtate fãrã belete ºi vineau
controlorii ºi-mpãrþau laolaltã, împãrþau
câºtigu ºi asta mã indigna ºi io ieram privit
ca o oaie neagrã ºi n-am dus-o bine deloc,
nici acolo n-am avut noroc în firmã. ªi ierau
câþiva care merjau cu sacoºa la doamna
director…

- Dupã ’90 nu v-aþi gândit sã mergeþi
ºi dumneavoastrã la lucru afarã?

- Sã mã duc? Pãi io aº fi plecat, da io
am suferit de o boalã grozavã, io am avut
intervenþii greli, am fost în Cluj, am avut o
operaþie gre ºi nu m-am gândit cã trãiesc.
Cã mi-o spus d-acolo ca sã mã-ngrijesc sã
nu lucrez cât pot ºi d-aia n-am avut curaju.

- Agriculturã mai faceþi? Cu iarba ce
faceþi?

- Iarba am dat-o pomanã, ºtii, ºine are
animale, “du-te coseºte-o”, anu trecut aºe,
anu ãsta la fel. Nu solicitã nime. Nu-i trebe
nici de gratis.

- De ce nu le mai trebuie iarba, de ce
nu mai muncesc?

- Vã spun de ºe, nu mai ieste ºine sã
lucreze pãmântu, mai sunt câþiva pensionari
bãtrâni, bolnavi, care copiii, cu feºori, cu

nepot îs în Spanie. La noi din fiecare familie
aproape îs plecaþi în Spania, Italia, Franþa,
Irlanda, no, ºi-n Cipru deja acuma de când
o intrat în Uniunea Europeanã. ªi nu sunt
animale. O vândut oaminii animale de aia
am vândut ºi io, pãntru cine sã þân, trebuie
sã mulg laptele, pentru nouãzeci de bani?,
ºi io trebuia sã fac fân, sã samãn, sã cosãsc
ºi pentru cât, pentru o canã de lapte, io o
cumpãr dacã-mi trebe. În tot satu am avut
o sutã de bivoli ºi acuma mai sunt douazeºi.

- Pe bani buni aþi vândut bivolii?
- Pãi cu jumatate preþu. Când nu-i con-

curenþã, îl dai numa sa te scapi dã iel.
- Copiii v-ajutã dacã aveþi nevoie de

ceva?
- Ãºtia din Spania mai trimit, da ãia din

Cipru nu trimit, pentru cã le-am spus sã nu
trimitã cã mã descurc. Li greu ºi vre sã
facã casã ºi fata. O zâs cã dacã or veni în
primavarã, c-o fãcut asistentã medicalã,
ºcoala, aicii n-o lucrat numa on an jumate
ºi acolo deja lucreazã într-on spital ºi câºtigã
o mie º-o sutã de ieuro pe lunã. ªi nu pretind
io sã-mi deie, ca sã-ºi poatã strânje, c-o
cumpãrat pãmânt scump acolo lângã
Bistriþa sus sã-ºi facã casã. Eu am avut
pãmânt aici sã-º facã da n-o vrut sã-º facã
aicea.

- De ce nu vor aici?
- O zâs ca acuma-i altu conceptu lor,

cã îi departe pânã la oraº, cã dacã lucreazã
cumva acolo, sã nu facã naveta, d-apoi
acolo în Spania fac naveta în fiecare
dimineaþã. O zâs cã vor la oraº.

- Este ceva bun în treaba asta cu plecatul
în strãinãtate, în afarã de bani?

- Io nu vãd ºeva bun, pentru cã banii
oricum se consumã. Da dupã a me pãrere
de om bãtrân, daca s-ar pune la punct
treburile cât de cât în România asta, s-ar
ave cu ce sã trãiascã ºi n-ai fi nici stresat,
nici noi aºtia bãtrâni fãrã copiii lor, ai ºti cã
îi ai acasã lângã tine la oriºe orã! Mã duc
pân la tata cã-i numa dân Bistriþa, de
exemplu, vine pân-acasã, dar de-acolo nu
mai poate veni când vre iel, poate pã când
ajunje anunþu la iel, pã mine trebe sã mã-
ngroape, nu mã mai poate þâne. ªi cam asta
ie. ªi copiii ar munci dacã le-asigura ºineva
cât de cât sã-ºi poatã aduna on leu, sã-º
resolve situaþia sau sã le fi zâs, ajutã pã
aºtia de la oraº sã le deie câte o locuinþã
acolo la doar jumatat de preþ sau cumva
ma gândeam io, ca cumva o putut faºe
guvernu ãsta ºi nu iera migraþia asta atâta
de mare, sa pleºe tãþ.

- Credeþi cã politicienii doresc ca
oamenii sã plece sau nu le pasã?

- Io cred ca i-ar deranja pã profitorii
aºtia care fac afaceri d-astea necinstite, i-
ar deranja sã vinã aºtia napoi, pentru cã
aºtia deja acolo cunosc situaþie din þãrile
astea º-ar veni º-ar fi cu gura pa iei.

- Dar Guvernul dã bani pentru ca sã-i
încurajeze pe oameni, nu?

- Da, da se fac niºte afaceri, uai, te
fereascã! Oaminii n-ajung la bani.

- ªtiþi pe cineva sã facã aici agriculturã?
Totuºi, se dau niºte bani de la Guvern, nu?

- Îi vorba ca sã se deie pân decembrie,
da nu bani. Se vor da produse, sãmânþe de
grâu, nu bani. Cã spune ca beu oaminii banii.

- Dar dumneavoastrã aveþi nevoie de
sãmânþã?

- Nu, nu fac agricultura, pânã anu
trecut, acuma sângur mã pierd, nu-mi mai
trebe. Mã duc sã-mi cumpãr mãmãligã de
la Ungaria, cã la aia vãd cã creºte. Asta e.

- Pãmântul de aici are nevoie de
îngraºãminte?

- Cicã are, da, are, care îngrãºãmânt ne
mâncã sãnãtatea, poluiazã fântâna, apa.
Multe bazaconii de amu, cã nici apa nu ma
îi bunã amu.
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