
Paşaportul vişiniu
Dan NICU

Imaginary dialogue with a person who has just 
obtained the Romanian passport. The article’s idea is 

that the person should try to become a Romanian citizen 
not only formally, but also spiritually. He/she can do 
it by cherishing the historical memory, the Romanian 

language and culture.

      Ai în sfârşit în faţa ta paşaportul roşu-vişiniu. 
Pe el, cu litere aurii, majuscule, scrie “Uniunea 
Europeană. România”. Ai luptat mult ca să îl obţii. 
Cu un sistem birocratic ineficient, compus din 
funcţionari care gestionează mult, vorbesc răspicat 
şi care n-au timp şi nici dorinţa să te înţeleagă. Să 
te asculte mai atent, să nu te întrerupă. Oriunde 
s-ar fi aflat aceştia, în cele două stătuleţe est-
europene, nu te-au tratat aşa cum vroiai. Aşa cum 
ţi-ar fi plăcut. Ţi-ai mâncat ani buni din viaţă, ai 
irosit nervi ca să ajungi să ai în faţa ochilor acest 
document. Sentimentul satisfacţiei pe care îl 
experimentezi acum este pe măsura eforturilor. 
Ţi-a reusit condiţia. Ai făcut upgrade.
      Acum vei alerga înapoi acasă cu viteza 
gândului, vei merge la ai tăi fericit de vestea 
bună pe care ai să le-o dai. O să-ţi chemi prietenii 
să “uzi” noua achiziţie. Ei te vor felicita şi îti 
vor spune că “eşti bravo”. Trecând prin faţa 
afurisitului de consulat, te va încerca un sentiment 
de satisfacţie, de mândrie, şi-i vei privi cu alţi ochi, 
cu ochii învingătorului, pe “amărâţii” care stau la 
coadă să se bucure şi ei aşa cum te bucuri tu.
     În sfârşit poţi să mergi şi tu în Vest. În acel 
Vest despre care ai auzit atâtea! Acum o mulţime 
de posibilităţi îţi sunt deschise. Vei putea şi tu să 

beneficiezi de un loc de muncă bine plătit în mod 
legal, sau de studii în UE…Totul va fi bine, totul 
se va îndrepta, se va rezolva. Acum ai paşaportul 
vişiniu şi te simti încălzit. Vei ieşi din toate 
încurcăturile…

      Şi dacă… NU? Dacă nu mergi nicăieri? Dacă, 
undeva în planul tău, ceva nu merge şi rămâi 
blocat între Prut şi Nistru?
      Ce se întâmplă, în acest caz, cu paşaportul tău 
roşu-vişiniu, obţinut cu atâtea eforturi? Mai are 
el valoarea pe care i-o acordai iniţial? Nu-i aşa că 
s-a transformat într-un obiect inutil? Unul care iţi 
ocupă spaţiu suplimentar în dulap şi pe care mai 
degrabă ai scuipa. Nici nu te mai interesează.
       STAI! Ceva în toată schema asta e putred. 
Nu aşa trebuie să fie… Nu aşa! Te gândeşti 
infrigurat cum să-ţi justifici eforturile în faţa 
propriei conştiinte… dar şi în faţa prietenilor, 
în faţa rudelor, în faţa tuturor celor pentru care 
ne-plecarea ta, ne-atingerea scopului pentru 
care ai scotocit în gaura de şarpe este un semn 
că eşti fraier. Că eşti un maaare ratat. Că stai “ca 
prostu’” acasă cu paşaportul în buzunar. Îţi dai 
seama că… mai există ceva în afară de asta. O 
voce înăuntrul tău, o voce slabă, venită de undeva 
de prin cele mai îndepărtate colţuri ale memoriei 
îţi reaminteşte că… ai reuşit să-ţi iei paşaportul 
pentru că a existat un om care te purta în braţe 
când erai mic. Care te învăţa să-ţi legi un arc şi să 
tragi săgeţi drept în ţintă. Bunicul tău. Şi-ţi mai 
aminteşti un lucru interesant. Tu şi bunicul tău 
v-aţi născut în acelaşi loc. În două ţări diferite. 
El, într-o ţară mare, unită, care îi cuprindea, între 
frontierele ei, pe aproape toţi aparţinătorii limbii 
române, o ţară cu munţi înalţi, împăduriţi, cu 
lacuri, fluvii şi râuri năvalnice, câmpii roditoare. 
Tu, într-o ţară mică, situată pe abia a zecea 
parte din pământul ţării bunicului tău, o ţară cu 
oameni secătuiţi de puteri, storşi de vlagă, obosiţi, 
plângăcioşi, amari. O ţară târzie şi întârziată, 
cu tranziţie post-comunistă interminabilă. Cu 
oameni care mor de foame şi port la Dunăre bun 
pentru a face afaceri dubioase cu petrol, grâne 
şi fete frumoase, trimise la Istanbul să lucreze în 
industria plăcerilor carnale. Cu instituţii care nu 
sunt, de fapt, instituţii, un stat care nu e de fapt 
stat, ci un mecanism de promovare a intereselor 
individuale și de grup în detrimentul interesului 
public - pe care nici măcar nu se oboseşte să-l 
definească, să-l studieze şi să-l satisfacă.
      Nici bunicul tău şi părinţii lui s-ar putea să 



nu fi fost fericiţi în ţara lor. Ştii din ceea ce ţi se 
povestea că le era greu. Că nimic nu li s-a dat 
cu uşurinţă şi cine nu muncea, nu avea. După 
ce armatele de la Răsărit au creat pe pămantul 
bunicilor tăi un stat numit Deportare şi un guvern 
numit Dictatură, alt proverb s-a încetăţenit: la 
kolhoz pe dealul mare, cine fură-acela are”. Şi mai 
ştii, şi asta chiar îţi aminteşti bine, cuvintele sale: 
“Patru clase înainte de venirea armatelor de la 
Răsărit făceau cât zece clase după”.
      Creierul tău e invadat de amintiri, de gânduri 
năvalnice. Închistarea de altădată s-a topit ca 
zăpada în bătaia soarelui de martie, a căzut 
sub loviturile memoriei ereditare, a memoriei 
neamului tău. Când beai votka-bere cu prietenii 
până la cinci dimineata, când te legănai în ritmul 
muzicii prin cluburi, nici nu bănuiai că ai aşa ceva!
      Acum însă, glasul neamului tău se trezeşte 
în tine. Amintirile care ţi-au răscolit creierul au 
un sens. Ele nu au venit aşa, pur şi simplu. Au 
venit să te scoată din marasmul în care înoţi. 
Din nepăsare. Din nimicnicie şi din micime. Să-ţi 
spună că eforturile tale de a-ţi redobândi cetăţenia 
română au un sens şi sensul este recuperarea. 
Regăsirea ţării tale. Nu doar a pleca liber în 
Europa este ceea ce-ţi dă legătura cu România. Nu 
bucata aia de hârtie şi plastic numită paşaport îţi 
defineste apartenenţa la ţara ta. Acela e doar un 
semn. Un simbol. O formalitate. Lucrurile sunt 
mult mai profunde decât crezi. Odată ce realizezi 
asta, sentimentul de frustrare se transformă în 
mândrie şi împlinire. 
      Ceea ce ştii acum, după întâlnirea cu memoria 
precursorilor tăi, cu memoria ta ereditară, este 
că trebuie să te transformi dintr-un cetăţean 
pasiv în unul activ, dintr-un simplu purtător de 
paşaport vişiniu într-un om care-şi conştientizează 
şi își utilizează toate drepturile pe care cetăţenia 
română le oferă. Inclusiv dreptul de a partcipa la 
viaţa politică a României, în calitate de alegător 
şi/sau ales. Îţi dai seama acum că pierzi dacă 
nu mergi să votezi la alegerile din România. 
Indiferent de tot ce se spune despre politică 
murdară din România, indiferent de tot ce spun 
unii despre sistemul politic românesc şi despre 
România în general, ca ţară. Tu ai o datorie faţă de 
oameni care îţi sunt dragi şi care au fost privaţi de 
posibilitatea de a-şi exercita calitatea de cetăţean 
român, datoria de a recupera şi pentru ei şi în 
numele lor ceea ce s-a pierdut şi s-a regăsit.

Îi datorezi asta bunicului tău.

Sistemul
Patrocle

Satirical short story which portrays several cases in 
which the characters identify the source of all their 

sorrows in a certain “thing” which they call “the 
system”. Even the president recommends to all the 

citizens to rise and fight the damned system in order 
to get a better life. The short story makes fun of all 

the endless talks about the “bad system” that exists 
in Romania and indirectly blames the temptation that 

Romanians share, the temptation to look for the source 
of all that is bad everywhere except in themselves.

 […] 
	 –	Şi	cu	această	ultimă	precizare	lecţia	de	astăzi	
s-a	terminat.	Aveţi	întrebări?	adaugă	Profesorul,	uşor	
grăbit,	cu	un	ochi	la	tablă	şi	cu	celălalt	la	ceasul	de	la	
mână.
	 În	clasă	se	aşternu	tăcerea.	Elevii	se	uitară	
buimaci	spre	un	dreptunghi	mare,	negru,	încărcat	cu	
hieroglife	albe,	în	încercarea	de	a	inventa	o	întrebare	
inteligentă,	care	să	ceară	un	răspuns	revelator	pentru	
minţile	lor	derutate.		
	 Profesorul	cercetă	cu	privirea	chipurile	
încremenite	ale	elevilor	săi,	atenţia	fiindu-i	captată	în	
cele	din	urmă	de	o	figură	palidă,	cu	adevărat	îngrozită,	
o	mutră	care	urla	în	tăcere,	spre	paroxismul	alienării	
existenţiale.
	 –	Să	înţeleg	că	aţi	priceput	tot?	întrebă	
Profesorul	cu	ironie,	în	încercarea	de	a	stoarce	o	reacţie	
pozitivă.
	 Iarăşi	linişte.
	 După	un	moment	de	completă	indignare,	acelaşi	
vorbitor	se	ridică	deasupra	experienţei	celor	petrecute,	
dezvinovăţindu-se	prin	căutarea	unui	răspuns	în	
abstract:
	 –	Acuma	ştiu	că	nu	aţi	înţeles	mare	lucru.	Ce	
v-am	predat	astăzi	pot	să	vă	fac	să	pricepeţi,	însă	eu	ca	
profesor	trebuie	să	respect	programa.	Dacă	Sistemul	
ar	fi	mai	bun,	altfel	ar	sta	lucrurile.	Sistemul	trebuie	
schimbat...	Atât	am	avut	de	spus...	Nu	vă	dau	temă	
pentru	mâine.	Bună	ziua!	
	 În	timp	ce	îşi	puse	caietele	în	ghiozdan,	figura	
îngrozită	a	Fiului	îşi	schimbă	expresia.	Perorând	asupra	
celor	spuse	mai	devreme,	el	realiză	că	a	plecat	de	la	
şcoală	mai	prost	decât	era	atunci	când	venise.
 […] 
	 –	Sărut	mâna,	doamnă!	exclamă	Bunicul.



	 –	Bună	ziua!	Cu	ce	vă	putem	ajuta?	răspunse	
Farmacista.
	 –	Am	o	listă	cu	medicamente	de	la	doctorul	
meu...	Ia	uitaţi-vă	dumneavoastră	pe	ea!
	 Farmacista	primi	lista,	pe	care	o	parcurse	din	
două	uitături,	apoi	rosti	cu	reţinere:
	 –	Ne	pare	rău...	Nu	mai	compensăm	
medicamente	decât	pentru	tratament	vechi...	
	 –	Cum	doamnă,	că	luna	trecută	mi-au	dat!	
Asta-i	bătaie	de	joc!	izbucni	bătrânul.
	 –	N-am	primit	banii	de	la	Casa	de	Asigurări	şi	
de	aceea	nu	mai	putem	elibera	compensate.	De	luna	asta	
a	intrat	în	vigoare	un	alt	sistem	de	compensare,	care	nu	
mai	acoperă	toate	medicamentele...	
	 –	Dar	io	am	muncit	treizeci	de	ani	pe	şantier	în	
frig	şi	ploaie...	De	aia	m-am	îmbolnăvit!	o	întrerupse	
Bunicul	cu	profundă	mâhnire.
	 –	Vă	înţeleg...
	 –	Zeci	de	ani	de	muncă...	Pensie	mică...	
Bolnav...	Medicamente	nu...	Cine-i	de	vină?	Io?	bâigui	
bătrânul	cu	ochii	în	lacrimi...
	 Simţindu-se	datoare	să-l	liniştească	pe	bătrân,	
Farmacista	îşi	strânse	parcă	toate	energiile	mentale	
pentru	a-i	oferi	un	răspuns	categoric:
	 –	Vedeţi	dumneavoastră?	Sistemul	e	bolnav.
 […] 
	 –	Două	beri	brune!	făcu	semn	Tatăl.	
	 Apoi	cei	doi	se	aşezară	la	masă	într-un	oarecare	
loc	cu	vizibilitate.	
	 –	Ia	zi,	vecine,	câștigăm	astă-seară?	întrebă	
Vecinul	pe	un	ton	relaxat.
	 –	Nu	ştiu	ce	să	zic...	Franţa	joacă	slab	de	ceva	
vreme...	răspunse	Tatăl	cu	şovăire.
	 –	Lasă	că	nici	noi	nu	jucăm	nimic...	Am	făcut	
două	egaluri	de	toată	ruşinea!	
	 –	Auzi,	dar	matale	eşti	mulţumit	cu	echipa	de	
start?		
	 –	Nu!	Io	tot	zic	că	trebuie	schimbat	antrenorul.	
E	prea	tânăr,	n-are	experienţă...
	 –	Zici	de	parcă	înainte	să	vină	la	naţională	noi	
jucam	mai	bine...
	 –	Asta	aşa	e...
	 După	câteva	momente	de	tăcere	Vecinul	reluă	
discuţia,	făcând	o	remarcă	zgomotoasă:	
	 –	Nu	mai	sunt	jucători	buni!	Sunt	alte	vremuri.	
Acuma	toţi	fotbaliştii	joacă	pentru	bani,	nu	pentru	
naţională...	Ai	noştri	nu	joacă	nimic	nici	la	echipele	de	
club.	Iau	prea	mulţi	bani...	Timpul	trece,	leafa	merge...	
Ştii	cum	se	zice...
	 După	ce	ciocniră	berile	proaspăt	puse	pe	
masă,	Vecinul	căzu	pe	gânduri,	pentru	ca	apoi	tot	el	
să	reînceapă	conversaţia,	de	data	asta	pe	un	ton	mai	

molcom:				
	 –	Ştii	ce	cred	eu,	vecine?	Nu	jucătorii	sunt	
vinovaţi.	Sunt	de	vină	cei	care	îi	plătesc...	Ba	nu,	nici	
ei!	Îţi	spun	eu	de	ce	e	dezordine	la	noi	în	fotbal...
	 –	De	ce?	întrebă	Tatăl	cu	o	bruscă	curiozitate.
	 –	Totul	pleacă	de	la	Sistem,	vecine!	Sistemul	e	
corupt!	LPF,	FRF	şi	care	or	mai	fi,	toate	sunt	o	apă	şi-un	
pământ:	aranjamente,	pile,	spălare	de	bani,	afaceri...	
Totul	se	duce	de	râpă!

Reîntors acasă
Sergiu	BRAȘOVEANU

Essay about coming home, in Moldova, in the 
perception of a young man who graduated from 

university in Romania. The young man links his hopes 
with the changes that take place in the Moldova society. 
Meanwhile, he perceives his involvement in the current 

political events as a method of self-salvation, of moving 
things forward not only in his own gain, but in the 

common interest. That is why he chooses to involve in 
the political activities, even if in a country like Sweden 

he wouldn’t have any stimulants to do so.

“Eu m-am întors acasă. Stau în prag 
Şi mă priveşte lacătul din uşă,
Iar prin troiene nici o cărăruşă.
La cuibul părintesc. Atât de drag.”

De	ceva	timp	am	revenit	acasă.	Acasă,	pe	meleagurile	
unde	am	crescut	şi	unde	fiecare	copac,	piatră	de	la	
o	intersecţie	de	drumuri	sau	fiecare	poartă	îmi	sunt,	
practic,	cunoscute.	M-am	întors	acolo	unde	mă	trăgeau	
rădăcinile	care	m-au	dăruit	lumii,	sau	mi-au	dăruit	
lumea.	M-am	întors,	pentru	că	vroiam	şi	eu	la	rându-mi	
să	prind	rădăcini	pe	locurile	unde	mai	sunt	încă	urmele	
părinţilor,	buneilor,	strămoşilor.	Mai	simplu	spus,	m-am	
întors	pentru	că	îmi	pasă.
Sunt	un	tânăr	absolvent	de	facultate	de	pe	undeva	din	
România	(în	fond,	tot	de	acasă,	aş	fi	tentat	să	spun).	
Am	revenit	la	Chişinău,	m-am	angajat	la	un	serviciu	
bun.	Stau	singur,	pentru	că	am	hotărât	să	închiriez	o	
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garsonieră	ca	să	mă	simt	mai	independent,	ca	să-mi	pot	
croi	viaţa	după	propria	plăcere	şi	propriile	concepţii.	
Cineva	ar	spune	că	sunt	un	norocos	şi	soarta	a	fost	
darnică	cu	mine.	Dar	totul	s-a	dovedit	a	fi	un	miraj,	
care	pare	cu	atât	mai	frumos	cu	cât	este	admirat	mai	de	
departe.
Ştiţi	ce-i	face	pe	oameni	să	fie	fericiţi?	Prostia!	
Numai	necunoaşterea	în	esenţă	a	unei	cauze	te	poate	
face	fericit,	pentru	că	nu	ajungi	să-i	analizezi	toate	
subtilităţile	şi	aspectele.	Respectiv,	rămânem	influenţaţi	
de	o	viziune	superficială,	care	elimină	părţile	negative,	
şi	din	abundenţa	de	factori	pozitivi,	ajungem	să	fim	
fericiţi.	Aşa	este	dat	de	la	natură	şi	nu	avem	cum	să	
schimbăm	lucrurile.	Mai	rău,	dacă	încerci	să	schimbi	
ceva,	ce	mama	natură	a	creat	pentru	a	asigura	echilibru	
în	toate,	pentru	a	fi	posibilă	existenţa	vieţii	pe	pământ,	
ajungi	să	fii	nefericit.	Altfel	spus,	cu	cât	eşti	mai	prost,	
cu	atât	eşti	mai	fericit.
Odată	reîntors	acasă,	superficialitatea	sub	care	se	
ascunde,	ca	după	un	paravan,	realitatea	vieţii	de	aici,	a	
fost	spulberată	de	concepţiile	şi	viziunile	încolţite	încă	
din	copilărie,	dar	definitivate	în	cei	patru	ani	ai	mei	de	
studii	acolo,	undeva	prin	România.	
Cu	gânduri	optimiste	revin	în	Moldova	pentru	a	
contribui	la	schimbarea	care	se	arăta	la	orizont.	Am	
început,	cu	sârguinţă,	să	mă	dedau	tuturor	activităţilor	
care	ar	fi	ajutat	„venirea	mai	grabnică	a	schimbării”,	
doar	că	orizontul	este	tot	mai	departe	cu	fiecare	pas	
care	îl	fac	spre	el.	Am	înţeles	acest	lucru	odată	ce	am	
pătruns	în	esenţa	unor	lucruri	pe	care	iniţial	le	priveam	
superficial.	Am	înţeles,	într-un	târziu,	că	sunt	deja	
obosit.	Că	m-am	întros	acasă,	dar	de	fapt	am	găsit	un	
loc	gol	şi	străin.	Am	găsit	un	loc	care,	deşi	e	plin	de	
amintiri	şi	nostalgii,	numai	primitor	nu	mai	este.	Un	loc	
care	te	oboseşte	prin	simpla	ta	prezenţă	aici.
Eu	nu	sunt	un	om	atras	din	cale	afară	de	politică.	Uneori	
chiar	îmi	trezeşte	o	senzaţie	de	repulsie	şi,	dacă	aș	fi	
trăit	undeva	prin	Suedia,	probabil	mă	făceam	inginer,	
frecventam	cu	regularitate	teatrele,	mă	duceam	pe	la	
diferite	întruniri	literare,	jucam	poker	cu	prietenii	şi	
vorbeam	despre	problemele	globale	care,	deşi	ne	ating	
pe	toţi,	sunt	cele	mai	inofensive	în	esenţă.	Trăind	în	
Moldova,	însă....	te	trezeşti	dimineaţa	să	mergi	la	lucru,	
urci	în	maxi-taxi-ul	super-mega	plin.	Pe	parbriz,	în	
faţa	şoferului,	stă	agăţată	panglica	Sfântului	Gheorghe,	
în	maxi-taxi	urlă	radio	„Şanson”,	dacă	te	adresezi	în	
română	cuiva,	ai	toate	şansele	să	ţi	se	răspundă	în	rusă	
şi	încă	foarte	agresiv.	Instabilitate	politică,	intoleranţă	
naţională	şi	culturală	(culmea,	din	partea	minorităţilor	
faţă	de	majoritate),	ciocnirea	de	zi	de	zi	cu	oameni	
al	căror	nivel	de	inteligenţă	şi	cultură	nu	depăşeşte	
genunchiul	broaştei.	La	TV	se	vorbeşte	doar	despre	

instabilitatea	politică	şi	jocuri	murdare,	salarii	foarte	
mici,	preţuri	foarte	mari,	monopolizarea	majorităţii	
serviciilor	etc.etc.etc.	
Nu	ştiu	dacă	aţi	înţeles	prea	bine	ceea	ce	am	expus	eu	
mai	sus.	Dar	poate	că,	dacă	aş	fi	fost	un	om	indiferent	
(sau	nu	aş	încerca	să	pătrund	în	esenţă,	problemele),	aş	
trăi	cu	toate	acestea	zilnic,	dar	exact	ca	în	Suedia.


