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Jurnalul unui romn 
n America

Silviu Brizu





 1. Foaie verde de dolar, m-a făcut patria ţepar

 Am plecat din România pe o criză de nu se vedea milionul 
din lanul de inflaţie. Nu știam peste ce o să dau odată trecut 
oceanul, însă nu-mi făceam prea multe probleme. La douăzeci 
și de ani, cu armata făcută și cu ceva ani de postrevoluţionară 
în spate, viaţa mi se părea floare la ureche și trebuia trăită, 
fiind unică precum gaura din steagul de atunci. America mi-a 
dat casă, masă și mi-a pus lopata-n mînă. În ordine inversă, 
bineînţeles, ca să-mi intre bine în cap capitalismul. Nu m-a 
ajutat, dar bine că nu m-a împiedicat. Nu m-a lăudat, dar bine 
că nu m-a-njurat. Nu m-a plîns, dar bine că nu m-a rîs. Din 
cînd în cînd, însă, o dată pe an, mă apucă de brăcinari și mă 
scutură bine, așa îmbrăcat cum sînt, să sară din mine cele 35% 
din venituri, taxa de ocrotire, impozitul pe îmbuibare, dreptul 
de șmecher. Dau, n-am ce face, că dacă nu dau eu, dau ei. Iar 
ei, precum Miliţia pe vremuri, dau altfel. Săptămîna trecută 
am primit de la Resurse Umane fluturașul cu cîștigurile mele 
pe anul trecut, în caz că mă lovește brusc vreo amnezie și nu 
declar tot la taxe. Tot de curînd mi-a venit și o scrisoare de 
la bancă prin care mi se comunică faptul că în cursul anului 
precedent am cîștigat, de pe urma dobînzilor, fabuloasa sumă 
de doi dolari și 37 de cenţi, profit frumos și absolut impozabil. 
Nimic nu le scapă, nici un cent nu se pierde aiurea. Ţin evi-
denţa la bani de parcă ar fi muncit pentru ei.



 Ca român, răspopit, dar orișicît, consider statul dușmanul 
meu natural, indiferent de zona folclorică. Știu că nemernicul 
vrea să mă fure la fel de bine cum știu că vreau să-l fur și eu. 
Cînd îl prind neatent, tzaptzarap la buzunarul fraierului. Cum 
mă prinde nepregătit, face mîna greblă și-mi perie veniturile. 
Cu toate astea, îmi place să mă consider un integrat, unul de-al 
lor, un american sadea, care muncește, plătește taxe și nu fură. 
Bine, poate cu acestea trei mici excepţii.

 2. Ce căuta Eugenia în America: nimic

 Cînd cineva se întoarce din România și vine să-mi spună 
care mai e cursul de schimb vamal și cîte X6-uri a numărat 
de la Ciochiuţa la Surupatele, mă bucur de parcă mi-ar intra 
Mioriţa-n living room. Oamenii de obicei nu se întorc cu mîna 
goală din patrie și-ţi aduc mici atenţii, suveniruri, amintiri, 
chestii care obligatoriu trebuie să-ţi producă o emoţie, un sus-
pin, o lacrimă. Săptămîna asta am avut parte de un astfel de 
eveniment, cînd un prieten recent întors dintr-o vilegiatură de 
vis la Jimbolia mi-a adus un snop de ziare, citite gata, și cîte-
va Eugenii, biscuiţii unei epoci trăite, consumate și rîncede. 
Mana, ambrozia și jăratecul copilăriei mele, biscuiţii cu cremă 
de cacao sînt un fel de pașaport pentru o călătorie în timp, 
pe vremea cînd nimeni nu prea trăia din muncă, dar nici nu 
murea de ea. Ambalajul colorat și lucios de astăzi este diferit 
de hîrtia foșnitoare, cu pete de grăsime, pe care o știam eu, dar 
gustul acela de cacao ultrarafinată și esenţe încă necunoscute, 
care se amestecă cu pișcotul deshidratat și dulceag, îţi creează 
o senzaţie exotică, de beduin rătăcit, rămas fără apă de șase 
zile. Ca bun român – îmi place să cred că asta am devenit 



odată trecut graniţa –, le-am dat și copiilor, zicîndu-le: „Luaţi 
și mîncaţi trup din trupul ţării, măi, sclifosiţilor, să vă crească 
nivelul patriotic în sînge, odată cu glicemia“. Mușcară o dată, 
fără entuziasm, și abia după ce i-am ameninţat că-i duc în va-
canţă să vadă Casa Poporului pe viu. După ce mestecară de 
cîteva ori, așa, cu grijă, să nu cumva să le scape o firimitură 
pe gît, scuipară tot și începură să se strîmbe de parcă le-aș fi 
dat șpan cu cremă de ghete. Că e cîh, că yack, că is terrible, de-
mi venea să-i iau la bătaie pînă le expiră calitatea de cetăţeni 
români. Drept pedeapsă pentru lipsa de sensibilitate și chiar 
de patriotism, am decis să le tai pe timp nelimitat Coca-Cola. 
Eroare elementară, tipică de individ crescut în epoca mo-
no-brandului: au trecut pe Pepsi. Pînă la urmă, n-ai cu cine, 
dom’le, niște canibali americani!

 3. La falimentul anunţat să te duci cu TIR-ul

 De cînd cu criza, au început și pe aici să curgă falimentele 
precum laptele, mierea și hamburgheru’ pe vremuri. Se închid 
biznisurile ca la naţionalizare, la grămadă, brusc și cu zgomot. 
Atunci cînd sînt morţi proaspeţi, apar și vulturii, adică ama-
torii de chilipiruri, adică noi, consumatorii de bunuri iefti-
ne. Inspectez zilnic, împreună cu alţi ciugulitori de stîrvuri, 
zonele cu mare potenţial, complexele de magazine, belind 
bine ochii la reclamele din vitrine. Odată ce reducerile trec de 
50%, treaba-i clară, afacerea-i îngropată. După vreo două săp-
tămîni de afișe mari, cu reduceri și mai mari, se pune și stea-
gul GOING OUT OF BUSINESS, nu înainte de a anunţa că 
EVERYTHING MUST GO, și ăștia cînd zic everything includ 
și rafturile pe care stătea odată marfa, sau oglinzile de la WC. 
Așa atent cum urmăream toate mișcările, mi-a scăpat ceva. Un 



magazin mijlocaș, de mașinării electrice și produse semi-elec-
tronice. Bine, ăsta s-a dus la fund mai cu demnitate, fără să 
bată toba și fără să strige. Am ajuns la faţa locului tîrziu, cu 
doar o zi înainte de închidere. Lume ca la derby. Mulţi copii și 
bătrîni aduși cu scop precis, pe post de stegulețe. Ai pus mîna 
pe ceva, dar e prea mare și nu vrei să ieși ca să-l duci la mașină, 
că scapi alte super-ocazii. Înfigi membrul de familie pe cutia 
aleasă și a ta e, poţi să-ţi continui vînătoarea. Deși m-am în-
fiinţat de dimineaţă, exact la ora la care deschidea, n-am mai 
apucat loc de parcare și nici cărucior. La fel ca mine, alte cîteva 
zeci de carnasieri second-hand. Cînd s-au deschis ușile, toată 
gloata am năvălit înăuntru gonind printre standuri. E drept, 
preţurile erau ridicol de mici, dar nici de luat nu mai rămăsese 
mare lucru. Îl curățaseră destul de bine alţii, în ajun. N-am 
mai apucat decît să iau, la repezeală, așa cît am putut să cu-
prind cu amîndouă mîinile, pe cap și în ciorapi, un snop de 
cutiuţe cu butoane. Poate nu m-aș fi repezit nici la alea, dar 
prea erau ieftine – doi dolari bucata. N-a veau ambalaj, carte 
tehnică, nimic, fiind pur și simplu aruncate pe un raft. Le-am 
plătit cash și am plecat aca să visînd că sînt ceva dispozitive 
su per sofisticate pe care dacă nu le pot folosi să-mi citească la 
filme, măcar să le pot vinde pe eBay cu cîteva sute, hai mii de 
dolari. Acasă, la inspecţie, am numărat nouă bucăţi și am vă-
zut că scria pe ele electro nic remote control. Telecomenzi, fra-
te! Tot e bine, zic, din atîtea oi găsi una să-mi deschid mașina 
cu ea, să nu mă mai vadă vecinii iarna cum suflu-n mînerul de 
la Oldsmobile pînă se dezgheaţă încuietoarea. Le-am goagălit 
după model și am aflat că au fost făcute exclusiv să opereze uși 
industriale, mari cît casa, de garaje pentru TIR-uri. Am fost 
un pic dezamăgit, dar doar pe moment, pentru că – cine știe? 
– mîine-poimîine intră altul în lichidare și pun mîna pe vreo 
nouă garaje cu tot cu uși. E altfel să știi că nu o iei de la zero!



 4. In job we trust!
 
 Criza se execută, nu se discută, parcă zice proverbul. Și pe 
aici lumea își realiniază standardele de trai și muncă la nivelul 
cerut de vremuri. Astfel, și la noi la întreprindere s-au făcut 
reduceri salariale. Mie, de exemplu, mi-au tăiat 100% din lea-
fă. Dar au fost domni totuși, mi-au spus că le pare foarte rău 
și dacă ei mă reţin pot să stau acasă cît vreau. Dar ce să fac eu 
acasă, că pînă la Campionatul Mondial mai sînt cîteva luni 
bune! Trebuie să-mi găsesc de lucru, undeva, cumva, să-mi 
asigur măcar strictul necesar de bere și ţigări, și, mă rog, dacă 
rămîne ceva, să le iau la ăia mici un McDonald’s pe săptămînă, 
cînd se fac reduceri.
 Mi-am refăcut resume-ul, CV-ul pentru vorbitorii de iu-
ropiăn, l-am mai înflorit un pic, nu prea mult, să nu bată la 
ochi, l-am printat pe foi din alea groase, să par mai serios, mai 
profesional, și am început să mă uit după slujbe. În ziare, pe 
internet, oriunde se afișa job offer sau help wanted, mă înfiinţam 
prompt. Cu costumul meu de interviuri, bleumarin-verde, pe 
care l-am purtat la o nuntă și mi l-a rupt sub braţ un prost, 
cînd dădea să mă ridice de sub masă, și cu mapa mea dotată 
cu calculator solar, să-mi pot socoti mai ușor banii de autobuz. 
Arătam ca un om gata să-și ofere cunoștințele, timpul și exper-
tiza celui care ar dori să mă angajeze. Dacă atunci cînd eram 
mai tînăr și încercam să intru în cîmpul muncii angajatorii își 
motivau decizia de a nu mă lua pe baza lipsei de experienţă, 
acum se întîmplă taman invers. Mă felicită toţi pentru nivelul 
meu indiscutabil de excepţional, însă la final îmi comunică cu 
părere de rău, normal, că ar prefera, totuși, oameni proaspeți, 
care ar putea fi formaţi la locul de muncă și care știu să bată la 
drăcia aia de calculator. Ieri așa, azi așa, am început să-mi scad 
pretenţiile salariale și în același timp mi-am tunat CV-ul la 
maximum, să cuprindă cam tot ce a făcut omul pe pămînt de 
la inventarea roţii. Am trecut la pregătire profesională cursuri, 



diplome și certificări de care nu a auzit nimeni niciodată, am 
băgat la languages că aud la perfecţie cinci limbi străine, mi-am 
redus drastic vîrsta, crescînd în același timp anii de școală, și 
am trecut la hobby-uri cititul din cărţi și mișcarea de alergare 
în aer liber. Altă serie de interviuri, alte eșece, cum ar zice Eba; 
acum îmi spuneau că sînt over-qualified pentru poziţia pen-
tru care aplicam, ceea ce mie îmi dădea, pe moment, e drept, 
un sentiment de netă superioritate faţă de individul din faţa 
mea, ceva de genul buey, proștilor, deci vorbiţi cu un savant, 
da? Pînă la ora la care scriu aceste mici rînduleţe nu am găsit 
nimic, fiind în continuare șomer, dar îmi place să cred că sînt 
unul de lux, deoarece experienţa mea de spălător de vase pe 
la cele mai scumpe restaurante și hoteluri din America îmi dă 
dreptul să mă numesc așa.

 5. iPad dau de știre

 Nici săptămîna asta nu am găsit ceva de lucru. Iar pe acasă 
mi-e și rușine să mai stau de cînd mi-au spus copiii că ei, cînd 
vor fi mari, vor să se facă șomeri, ca tata, pentru că e vacanţa 
muuult mai lungă. Acum cîteva zile am auzit că se va băga în 
magazine o nouă drăcie din aia tehnico-calculatoristă, făcută 
de băieții cu merele Apple: computerul de porthart – iPad. 
Deci un motiv serios să mai ies din casă, altul decît eclipsa 
de Soare (nu, n-a fost nici o eclipsă de Soare în ultimul timp, 
ziceam și eu așa, ca să pară că am activitate). Eu nu pricep 
cum poate internetul ăsta să ajungă la toată lumea, dar cît de 
cît am habar, așa, pentru mine, de informatică. Păi, de exem-
plu, la telecomandă chiar programez sunetul cu tasta VOL+ 
cînd mai bagă ăștia cîte o muzică ușoară. Cu noaptea-n cap 
m-am prezentat la magazinul de iPad-uri, știind că va fi coadă 



mare, cu intenţia să prind un loc cît mai în faţă pe care, even-
tual, să-l vînd ulterior unui ochelarist disperat. Și be, să mă 
mai informez, cît stau acolo, ce e nou în lumea asta a lor, a 
computeriștilor. N-aveam nici un gînd să cumpăr ceva, dintr-
o majoră lipsă de interes, dublată de o imensă lipsă de bani. 
N-am prins loc bun – nu eram la ușă, că se puseseră acolo de 
cu seară niște tech junkies din ăia cu saci de dormit –, dar nici 
rău. Cam în prima treime. În faţa mea, doi puștani ce băteau 
la texting ca la păcănele. În spate, un treehugger cu rucsac și 
cască de biciclist. După el, un asiatic mic, programator clar, 
după dioptrii. La coadă, normal, lumea vorbește, schimbă 
idei, își dă cu opinatorul. La început am ascultat atent, cînd 
la zgomotul tastelor făcut de ăia din faţă, cînd la cei doi din 
spate, perechea sino-hippyotă. Ca să nu par chiar filozof, la un 
moment dat întorc capul, așa, lent, spre cei din spate, și intru 
timid în conversaţie cu cîte un yes-yes sau îhî dublat de un dat 
din cap aprobator. Taman cînd să termin și eu un yes, of course, 
ăsta, biciclistul, se întoarce către mine și mă întreabă dacă eu 
am probleme cu uaifaiul la aitaci. Eu, care nici nu știu unde se 
bagă uaifaiul ăsta, îi zic că nu, dar bestia continuă să mă ucidă, 
întrebîndu-mă ceva din care n-am priceput decît connectivity. 
Aha, m-am prins, și zic așa, cu jumătate de gură, bifilar cheibăl 
conecșăn. „Bifilar“ mi s-a părut întotdeauna un termen super-
tehnic, ultratehnologic, și m-am bucurat că-mi veni rapid în 
minte. Ăsta, cînd aude, îl văd că începe să clipească des, iar la 
chinez am observat că ochii îi depășiră rama ochelarilor. Am 
priceput imediat că am comis-o. Ca să scap,  întorc rapid capul 
spre stradă și strig look, a blue car, schimbînd astfel subiectul. 
Din toată coada asta am reţinut trei aspecte foarte utile pe care 
aș vrea să le împărtășesc aici. Unu: uaifaiul nu merge cu bifilar, 
deci folosiţi coaxialul. Doi: ca să-mi iau și eu iPad, nu e musai 
să am un job.



 6. All you can meat

 Printre minunile și invenţiile majore ale americanilor se 
numără și cantinele all you can eat, buffet style, unde pentru o 
sumă fixă, plătită la intrare, poţi, așa cum spune și reclama, să 
bagi în tine pînă nu mai simţi nimic de la gît în jos. Ca român, 
am și eu principiile mele, și anume că mîncarea și băutura sînt 
bune doar dacă sînt în cantităţi ce îmi permit să-mi pun și în 
cap. Pentru că „bun“ înseamnă „mult“, locurile mele preferate 
de halit sînt bufetele astea unde mîncarea curge precum lap-
tele, mierea și berea la pet, ca să rămîn cu exemplele în zona 
gastronomică. Imigrînd în America, m-am transformat peste 
noapte dintr-un mîncău, dintr-un nesătul, dintr-unul d-ăia 
pentru care se calculează porţii în plus pe la nunţi, într-un om 
perfect normal care nu iese din tipare și care trece neobservat 
prin restaurante, în ciuda celor aproape nouăzeci de kile atîr-
nate alandala pe un schelet de nici 1,75 m. Ca orice bufetar 
profesionist, mi-am dezvoltat în timp o tehnică, o rutină, pe 
care o urmez ca pe un ritual. În primul rînd, în zi de bufet nu 
mănînc nimic – post cu apă cît mai puţină. Ar fi păcat să dau 
bani pentru o burtă de mîncare și să nu am unde băga. La 
bufet te duci înfometat, lihnit, pentru că altfel a runci banii în 
vînt pe cîteva chiftele. Apoi, odată înăuntru, nu mă tot fîţîi cu 
farfuria în mînă printre tăvile cu mîncare, încercînd să ghicesc 
ce mi-ar plăcea sau cîte calorii mișună într-un polonic de un-
tură. Pun în blid ce-mi iese în cale, umplu, duc la masă, revin, 
iar duc, și tot așa, pînă îmi amenajez la masă un mini-bufet cu 
de toate. Ce îmi place servesc, ce nu, las în farfurii, sau, mă 
rog, mai ascund prin șerveţele și trec mai departe. Spre final, 
cînd deja încep să simt că-s plin pînă-n amigdale și constat că 
mi-a rămas aproape jumătate din mîncare neatinsă, încep să 
mușc așa, cu scîrbă, din toate, să le încep, doar; nu, nu ca să le 
fac neapărat pagubă ălora, Doamne ferește!, dar să nu creadă 
oamenii că sînt un nesimțit și mi-am pus peste măsură, ci doar 



că au de-a face cu un lingav. Cei mai tari și mai mari (și mai 
mulți, firește) în materie de localuri din astea cu mîncarea la 
liber sînt chinezii, unde se poate înfuleca extrem de diversifi-
cat, de la raci fierţi în sos de unt și scoici topite-n seu pînă la 
pizza cu rădăcini de ginseng sau crepes cu brusturi. Ăștia nu 
sînt fiţoși și nici nu-ţi bagă pe gît neapărat specificul naţional, 
poate cu excepţia MSG-ului, un cocktail minune de E-uri care 
frăgezește, condimentează și ţine mîncarea proaspătă în tavă 
cel puţin trei luni. Vremurile astea grele nu au scăzut apeti-
tul americanilor, și nici pe al meu, pentru mîncarea de bufet, 
dimpotrivă, cum zicea și celebrul grup de savanţi, omul, cu cît 
este mai trist și mai stresat, cu atît mănîncă mai mult. Și au 
dreptate pe undeva, pentru că, decît fericit cu zeamă lungă de 
varză și ciorbică de ștevie, mai bine trist cu beef chow mein și 
pork kung pao.

 7. Ediţia 2010 a războiului româno-român s-a încheiat   
      înainte de a începe

 Săptămîna trecută am fost la o petrecere la un amic, român 
și el, care-și celebra vreo nu știu cîţi ani consecutivi de căsnicie. 
La aniversară, mulţi alţi români, dar și doi americani, colegi de 
muncă ai gazdei. Sindrofia se desfășura normal, după tipicul 
saxon, cu muzică de viori în surdină și invitaţi plimbîndu-se 
discret de la un grup la altul, cu paharul în mînă și purtînd 
discuţii plicticos-stupide despre investments, bilete de avion și 
vreme. Românii ajunși în America sînt cei mai terni indivizi 
pe care i-a născut ţara asta veselă. Majoritatea covîrșitoare nu 
are habar cine sînt Gigi, Elodia sau Cătălin Voicu. Nu discută 
fotbal, nu ascultă Salam. Nu beau cu sticla și nu fumează. Nu 
dansează decît doi cîte doi și atunci doar cu soţia/prietena. 



După ce am dat mai multe tu re prin incintă, m-am ală turat 
unui grup care părea mai interesant. Dacă nu prin nivelul 
discuţiei, măcar pentru subiectul ei: noul sistem de asigurări 
medicale propus de Obama. Unii ziceau că o să fie mai bine, 
alţii, dimpotrivă. Conversaţia a alunecat ușor în dezbatere, de 
aici în dispută și pînă la ceartă nu a mai fost decît un nou rînd 
de beri. Politica, un teritoriu extrem de volatil atunci cînd este 
explorat de oameni născuţi și crescuţi între Carpaţi, la poalele 
Casei Poporului, a reușit să-i readucă la viaţă pe românii mei. 
Evident că partizanii noii legi erau simpatizanţii lui Obama, 
democraţii, în timp ce criticii ei erau republicanii. Și așa, din-
tr-un argument într-altul, dintr-o acuză în alta, s-a ajuns ca 
toţi membrii grupului, care între timp se mărise considerabil și 
ocupa acum tot mijlocul camerei, să vorbească în același timp, 
să ţipe, să vocifereze, să protesteze, să acuze, să apere, să clame-
ze, să înfiereze, într-un cuvînt, să facă politică după modelul 
balcanic, regnul românesc.
 Eu mă găseam în tabăra republicană, înjurînd cu ce-mi 
venea la gură pe Obama, pe tac-su, pe tot partidul lui de soci-
aliști care vrea să distrugă America. Ceilalţi simpatizanţi repu-
blicani mă susţineau, deși le citeam în ochi un soi de neîncre-
dere datorată, poate, faptului că acum doi ani eram în grupul 
de democraţi, gratulîndu-l cu același patos și cam cu aceleași 
epitete pe boul de Dabăliu. De dincolo, democraţii, foștii mei 
tovarăși, mă priveau și ei descumpăniţi și dezamăgiţi, poate, 
de cameleonismul meu, de lipsa de coerenţă în ceea ce privește 
opţiunea politică. Nu au înţeles nici ăia și nici ceilalţi că eu nu 
sînt decît un jalnic traseist politic contra naturii, vîslind mereu 
în barca Opoziţiei. Disputa, care era la distanţă de doar o be re 
să degenereze, a fost aplanată brusc cînd soţiile, sesizate de lar-
ma stîrnită de agitatori, și-au făcut apariţia în cameră și printr-
o scurtă, dar hotărîtă mișcare din cap și-au chemat jumătățile 
la ordine. Bărbaţi care răgeau ca leii pînă acum, cu care aș fi 
avut încredere să merg la război, își plecau capetele unul după 



altul și se retrăgeau stingheri pe scaunul din dreapta al mașinii.
În mai puţin de un minut, ceea ce părea la un moment dat o 
promiţătoare bătaie româno-română între democraţi și repu-
blicani a trecut precum fumul, lăsînd în aer atîtea vorbe grele 
nespuse și atîtea insulte nefolosite. Păcat. Totul a revenit la 
normal, la banal, la plicticos, spre marea bucurie a celor doi 
americani, care încă de la începutul gîlcevei s-au baricadat pe 
balcon, unde gazda ţinea cîteva borcane de banane puse la mu-
rat și un tablou din care Vlad Ţepeș îi privea pofticios.

 8. Să rîdem un pic pe numărul americanilor

 De vreo lună îmi tot vin acasă plicuri de la unu’, US 
Census, să completez un formular pentru recensămîntul po-
pulaţiei, că America vrea să știe cîţi copii are, să vadă cîţi ne-
am mai adunat și care dintre noi știe să scrie și să citească. 
La început nu am băgat în seamă și le-am aruncat, împreu-
nă cu scrisorile de ameninţare de la creditori, direct la coș. 
Săptămîna trecută am cedat, însă, și m-am hotărît să raportez 
statului cine, cîţi și mai ales ce sîntem.
 Întrebările sînt simple doar la prima vedere: cine ești?, cu 
cine stai?, cîţi ani ai?, unde locuiești?, ești indian/german/ţigan? 
și alte chestii din astea politically incorrect. Scria la instrucţi-
uni să trec nu doar membrii familiei, ci și alţi eventuali alieni/
afgani pe care-i adăpostesc cu ziua sau pînă termină școala de 
piloţi. Și nu doar să-i număr, dar să le dau și numele întreg 
și vîrsta, să vadă statul, probabil, dacă se încadrează în profi-
lul teroristului dușmănos, invidios pe libertatea americanilor. 
Am trecut tot ce supravieţuiește la mine-n casă, soţie, copii, 
cîine, mîţă, pești, o veveriţă, două cupluri de iepuri care pînă 
la toamnă or să se înmulţească mai ceva decît chinezii și așa, 



ca o lopată cu vîrf de gîndaci de bucătărie, furnici, păianjeni 
și eu știu ce alte gîngănii mă mai mușcă noaptea cînd dorm. 
Da, sigur, poate trebuia să trec doar oamenii, fiinţele umane 
ca să zic așa, dar nu vreau să mi-i pun în cap pe ăia de la PETA 
sau dracu’ știe ce organizaţie din asta neo-ultra-anti de apărare 
a drepturilor celor care nu sînt oameni, să mi se reproșeze că 
discriminez pe bază de blană sau număr de picioare. E drept 
că nu am putut să-i trec pe toţi chiar cu data nașterii, iar la 
iepuri am declarat că numai dacă le instalez contor aș putea să 
raportez cu o oarecare exactitate. După numărătoare au venit 
întrebările cu rasa, că cine ești tu, mă, de ne completezi formu-
larul?, din ce trib faci parte?, al cui ești tu de acolo de unde vii? 
etc. Ca est-european emigrant la prima generaţie și ne-rrom, 
nu ai prea multe opţiuni, bifezi caucazian și dai mai departe. 
Dar eu nu vreau să dau mai departe, pentru că dacă alţii pot să 
se treacă hispanici și apoi să nuanţeze că sînt cubanezi, porto-
ricani sau mexicani, eu de ce n-aș putea să am pătrăţelul meu 
cu opţiunea rumân vernil sau meridional-temperat-alpin sau 
daco-roman reformat? Mă rog, ceva ca să-mi dea totuși o iden-
titate și în același timp să mă diferenţieze de pedofilul belgian 
și de beţivul rus, cu care eugenicsii de la Washington mă bagă 
în aceeași oală caucaziană. De ciudă, am trecut la rasă oltean, 
scris cu litere decupate din ziar, ceea ce nu e neapărat o glumă, 
foarte bună de altfel, eu chiar fiind în realitate, pe jumătate, 
reptilă veninoasă de dudău, cum spune și cîntecul. Dar adevă-
rul e că, la cît de geostrategic au stat strămoșii mei, șansele ca 
eu să fiu un hibrid rezistent la năvăliri și la bancuri cu olteni 
și bănăţeni sînt foarte-foarte mari. Dar divaghez! După vreo 
oră de dat declaraţii din astea ca la anchetă, am terminat, am 
lipit plicul și m-am grăbit să-l pun la poștă, să nu se termine 
numărătoarea fără mine. Acum aștept să văd dacă primesc vre-
un răspuns, ceea ce nu mi-aș dori, pentru că dacă Guvernul te 
bagă în seamă ca urmare a glumelor tale tîmpite cu teroriști și 
kamikaze, ai mari șanse să-ţi petreci următorii 5-10 ani, sau cît 



e nevoie pentru a-ţi dovedi nevinovăţia, pe undeva printr-un 
resort cubanez, pe banii statului.

 9. Dimineţi cu ferestre deschise și sparte

 Cum tot nu am bani, mi-am zis că n-ar fi rău să-i cheltu-
iesc pe ai altora. Astfel că m-am dus la bancă să mă împrumut 
pînă cad eu pe schema aia dibace pe care o joc la Loto de vreo 
12 ani. La bancă, proceduri inchizitoriu standard, că ce vrei 
să faci cu ei, ce garanţii depui, cîţi bani ai mai cheltuit pînă 
acum etc. Nici o instituţie serioasă nu îţi dă un împrumut 
dacă nu ești și tu un client serios, unul din ăia care toacă mult 
peste posibilităţi. Trebuie musai să ai cîţiva ani de cheltuieli 
măreţe, grele, și să fii îndatorat pînă la a treia generaţie pentru 
ca banca să aibă încredere în tine că nu iei banii și îi dai toţi 
înapoi prea repede. Problema era să mă gîndesc pe ce aș fi pu-
tut să dau mulţi bani dintr-odată, să nu mă încurc să-i irosesc 
cu ţîrîita. Soluţia mi-au dat-o tot domnii de acolo: cică să iau 
ceva pe partea imobiliară. Trebuia să găsesc un apartament cu 
care atît eu, cît și ei să fim mulţumiți. Adică unul ieftin care 
să valoreze mult. Nici nu a trebuit să ies din clădire, pentru 
că de la biroul vecin veniră cu o listă de vreo 300 de locuinţe 
din care numai ce dăduseră afară proprietarii pentru neplata 
creditelor ipotecare. Din lista aia am ales cîteva și am plecat să 
le văd împreună cu un agent imobiliar, omul băncii, dar care 
se prefăcea a fi angajatul meu. Ajunși la primul apartament, 
am constatat că nu era chiar așa de gol și disponibil cum scria 
în acte, proprietarul fiind încă acolo, după ușa zăvorîtă, de 
unde ne-a promis o moarte rapidă și fără chinuri, cu ajutorul 
unui glonţ între ochi, dacă-l mai deranjăm. La cel de-al doi-
lea, fostul locatar tocmai plecase de bunăvoie, vrînd să lase 



băncii o amintire de neșters și de nereparat. Dulapurile din 
bucă tărie și baie montate în perete, scoase, prizele distruse, 
chiuvetele sparte, dușumeaua stropită cu vopsea și uleiuri într-
un hal în care necesita schimbarea, tavanul găurit. Practic, în 
afară de pereţi, care trebuiau reparaţi de la beton, nu exista 
nimic întreg pe care să pui mîna. Totul era spart, lovit, stricat, 
inutilizabil. Orice preţ ar fi avut apartamentul ăla, era oricum 
prea mare pentru condiţia în care se găsea. Trebuia nu doar 
să schimbi tot, ci și să aduci un cîrd de popi să facă sfeștanii 
săptămînal, vreo șapte ani, pentru a alunga dracii, blestemele 
și ferestrele lăsate fără geamuri de fostul proprietar.

 11. Am văzut România! De aproape!!!

 Săptămîna trecută,  pe fondul acumulării unei nesănătoase 
stări de liniște și tihnă, am decis să mă reped pentru cîteva zile 
în România, spre a-mi încărca bateriile cu nervi și organismul 
cu draci. Dacă ar fi fost să mă iau după proverbul cu ziua bună 
care se cunoaște de dimineaţă, n-ar fi trebuit să mă dau jos din 
pat în joia aia, socotind răceala apărută din senin, undeva între 
4,37 și 4,41 a acelei dimineţi. Cînd m-am trezit brusc cu o du-
rere de cap cum n-am mai avut de la revelion, cînd, după două 
sticle de tărie, o găleată de vin și ce am mai găsit prin paharele 
celor care erau plecaţi la periniţă, am purtat o șapcă de plumb 
pe cap și un cîine mort în stomac vreo trei zile. Bagajele erau 
făcute de cu seară, așa că la plecare nu am reușit să uit decît 
lucrurile pe care trebuia să le iau pe mine, respectiv ceasul de 
pe telefonul mobil, cîţiva lei rămași de la o vizită anterioară și 
un hanorac care să mă ferească de frigul și ploaia care m-au 
urmărit cu răbdare și precizie în fiece secundă a scurtei mele 
călătorii prin inexplicabil de eterna Românie. Dar anticipez! 



Drumul pînă la aeroport a fost lipsit de evenimente, poate cu 
excepția faptului că la singurul semafor de pe traseu am reușit 
să lovesc din spate o camionetă care staţiona prea încet, după 
mintea mea, la culoarea roșie. Incidentul a fost fără pagube 
materiale sau răniri umane, dar a trebuit să cobor să-l întreb 
de trei ori pe șoferul din cealaltă mașină cum se simte, iar ca 
să fiu sigur că nu are nimic nici la cap și nici la fizic, l-am pus 
să numere pînă la 100 pe românește și să facă roata ţiganului 
pe șosea, de vreo șapte ori. A căzut lamentabil ambele probe, 
ceea ce mă îngrijorează pe undeva, accidentul fiind din vina 
mea. I-am lăsat, totuși, un număr de telefon pe care mi l-am 
schimbat în 2003 și am plecat mai departe. Am ajuns la aero-
port cu patru, da, nu-i greșeală, patru ore înainte de plecare, 
din cauză că agenţia prin care am cumpărat biletul nu reușise, 
timp de două luni, să-mi rezerve un loc. Însă niciodată nu-i 
prea devreme să primești vești proaste, astfel că, în timp ce 
predau bagajele, mi se comunică că, din anumite cauze ce nu 
se spun la toţi fraierii, avionul va pleca cu două ore întîrziere 
și prin urmare zborul de legătură din Germania spre România 
este pierdut, urmînd a vedea la faţa locului, adică la München, 
dacă s-o găsi vreun loc pe osiile trenului de aterizare, cei de la 
biroul Lufthansa de pe aeroportul din Chicago fiind neputin-
cioși (clasicul booking system problem) în a-mi rezerva un loc la 
altă cursă în ziua respectivă, după ce tot ei îmi mîncaseră legă-
tura iniţială. Cele două ore întîrziere s-au transformat în trei, 
patru și apoi în cinci, timp în care, alături de ceilalţi cetăţeni 
nerăbdători să participe la trafic, stăteam cu urechile ciulite la 
zvonurile care circulau pe terminal în legătură cu întîrzierea și 
care variau de la norul vulcanic la reparaţii de ultim moment 
la oglinda retrovizoare a aeronavei ce trebuia să ne ducă. Pe 
la 1 și ceva noaptea, cînd aeroportul se golise, am fost și noi 
îmbarcaţi în cursa de München, nu înainte de a ni se prezenta 
scuze pentru acest „short delay“! Doamne ferește să apuci unul 
„long“ cu ăștia.



 12. România, bine te-am găsit, crizato! Înapoi în ţara   
         dreptăţii și a adeverinţelor

 N-am mai fost în România de doi ani și probabil aș mai 
fi prelungit această perioadă frumoasă din viaţa mea dacă nu 
eram nevoit să merg pentru oarece probleme administrativ-
gospodărești. Înarmat cu prea puţină răbdare, nervi și cash de 
șpăgi, am luat-o-n bot cam peste tot pe unde m-au purtat in-
stituţiile și angajaţii care înghit lună de lună, an după an, banii 
statului.
 Ziua 1, problema 1 - Intru într-o sucursală CEC Bank, 
sediu central, judeţean chiar. Am cont, am card, am bani aco-
lo. N-am PIN pentru card. L-am pierdut, l-am băut, l-am 
mîncat cu curvele, n-are importanţă ce am făcut cu el, de aceea 
nu merg la automat, ci mă prezint cu toate actele pe care mi 
le-a făcut statul să solicit o retragere. După ce-i explic doam-
nei din partea ailaltă a geamlîcului de sticlă, la gura căruia eu 
stăteam aplecat de jumătate pentru a-mi intra atît dinţii pen-
tru vorbit, cît și urechile pentru auzit prin gaura aia, aceasta 
verifică toate informaţiile despre mine, bătînd pe un keyboard 
cu viteza unei ciocănitori moarte de trei zile. La final, cînd și 
calculatorul probabil s-a săturat de ea, mă întreabă: „Care-i 
PIN-ul?“ „Păi, PIN-ul e ăla pe care l-am uitat, cum v-am mai 
zis de trei ori, dar nu-mi mai trebuie, lichidez contul, îmi daţi 
toţi banii și gata, ne scăpăm unul de altul.“ „Ăăăă, păi, fără 
PIN cum să vi-i dăm?“, zice. „Nu se poate!“ „Ba se poate“, zic, 
„că eu v-am dat banii pe vremea cînd PIN-ul ăla nici nu exista, 
așa că de ce să-l mai amestecăm? Am toate dovezile că eu sînt 
eu, m-aţi verificat, asta e, cu PIN sau fără, tot ăla sînt.“ „Da, 
se poate, dar asta-i procedura la noi.“ Am cerut să vorbesc cu 
cineva de după ușile alea de placaj presat pe care se tot fîţîiau 
niște înţepate încruntate și evident ocupate. Am fost trimis la 
„birou’ de după ghișeu’ 6, pe stînga“. M-am dus. După mine a 
venit și PIN-ul. Zic după mine pentru că eu plecasem deja din 
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