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Am emigrat în Austria în urmă cu 26 de ani într-o zi de luni şi
m-am gândit că încep bine săptămâna.
Prima oprire a fost în Viena, capitala valsului, oraş ce poartă
un suﬂet străvechi ce se întrevede printre casele
impunătoare şi străzile împodobite cu felinare cochete. Un
loc miriﬁc, care mi se părea un colţişor de rai mai ales că eu
eram proaspăt fugită din mrejele comunismului românesc.
Am poposit pentru câteva minute într-un parc poziţionat
central şi în timp ce contemplam fericită priveliştea ce mi se
dezvăluia, m-am aşezat plină de încântare pe o bancă lângă
un domn între două vârste.
Aveam 47 de ani şi mă întâlnisem de-a lungul vieţii cu multe
greutăţi, tristeţi şi nefericiri, pentru că aşa mi-a fost scris să
mă aﬂu singură de la 12 ani, plecată din sânul familiei la
stăpân, unde aveam grijă de gospodăria şi grajdul familiei pe
lângă care trăiam. Eram o slujnicuţă cu două codiţe împletite
atârnate pe umeri, cu un pieptar alb şi o pereche de sandale
din piele veche şi tocită.
Am crescut printre străini fără a împărtăşi nimănui din
apăsarea suﬂetului meu şi depăşind de ﬁecare dată orice fel
de împotmolire: foame, febră, dor, lacrimi.
Timpul trecea şi străduinţele mele nu dădeau roade: nu
întrevedeam nicio dezvoltare pe niciun plan, niciun succes

sau satisfacţii măreţe. Din contră, viaţa era din ce în ce mai
grea, mai complicată, într-un regim cumplit care ne priva de
libertate şi comunicare.
Dacă nu făceai parte din sistem, nu prea existau alternative
de aﬁrmare, evoluţie, sau măcar de împlinire şi linişte suﬂetească. Trăiam pe ascuns, citeam la fel, discutam cu prietenii
şi ascultam “Europa liberă” cu lumina stinsă într-o frică
cumplită.
În această conjuctură, înţelegând că nu mă pot adapta rigorilor sistemului comunist, am decis că ar ﬁ mai bine să plec
din ţară şi să-mi clădesc o viaţă nouă într-un alt loc, unde
auzisem că se primeau refugiaţi politic, şi anume Austria.
Astfel, la cei 47 de ani, plină de curaj şi o seamă de speranţe,
am fugit din ţară, lăsând în urma mea toată viaţa trăită până
atunci. Nu mi-a fost deosebit de greu, eram învăţată cu greul,
să mă descurc singură, să-mi port de grijă doar eu, să nu mă
plâng şi să ﬁu tare în orice situaţie.
Aşa am ajuns pe banca din parcul din inima Vienei, alături de
domnul între două vârste, care într-un mod politicos, probabil
observând curiozitatea de pe chipul meu, m-a întrebat
încotro merg şi dacă ar putea să mă ajute în vreo privinţa.
Plecasem din România cu o singură propoziţie învăţată în
limba germană “Unde este lagărul pentru refugiaţi politic?,
negândindu-mă că orice răspuns aş ﬁ primit, nu aş ﬁ putut
să-l înţeleg, prin urmare, atunci când austriacul mi-a oferit o
îndrumare, nelămurirea a rămas ﬁxată pe faţă mea.
Bărbatul de pe bancă înţelegând diﬁcultatea în care mă aﬂăm
m-a luat de mâna şi m-a condus la acel lagăr, le-a explicat
celor de acolo că m-a găsit în parc şi i-a rugat să mă ajute. A
fost primul om care mi-a oferit sprijinul şi mereu în gând îi
mulţumesc şi îi rămân îndatorată pentru suﬂetul lui bun.
De atunci am mai avut parte şi de alte poveri, m-am angajat
la un restaurant şi lucram ore lungi şi istovitoare, luni de zile
fără odihnă sau un pic de răgaz. Eram într-o continuă luptă
de adaptare la oamenii şi obiceiurile noi.
Apoi mi-am cunoscut viitorul soţ, la o vârstă care nu-mi
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permitea să aleg greşit, un austriac înalt, inteligent şi frumos,
o persoană bună şi înţelegătoare, inginer într-o instuție. Am
fost căsătoriţi 23 de ani, ne-am respectat şi am petrecut
timp frumos împreună, dar câteodată devenea violent şi de
necontrolat. Nu am putut avea copii şi pentru a acoperi acest
gol m-am aruncat în studii şi în multă muncă. Am frecventat
cursuri, am învăţat germana perfect, am trecut de la un job la
altul până când am considerat că sunt în locul în care mi-am
propus. Eram mulţumită cu noua viaţă, puteam să călătoresc
şi să-mi desfăt suﬂetul cu tot ce îmi doream : cărţi, plimbări,
muzică şi teatru.
Evoluasem, crescusem, mersesem pe un drum tare întortocheat dar în cele din urmă izbândisem: eram cea pe care îmi
dorisem să devin, aveam tot ce am visat, învăţasem tot ce îmi
propusesem.
Acum sunt văduvă de 3 ani, soţul meu a decedat într-o iarnă
urâcioasă şi de atunci îmi petrec timpul singură, urmărind
emisiuni tv sau stând de vorbă la telefon cu prietenii ce
mi-au mai rămas în viaţă.
Nu mai pot călători, nici măcar în alt oraş nu mai pot merge
să mai pot juca o ultima partidă de cărţi cu prietena mea
de-o viaţă.
Dar sunt mulţumită, sunt încă sănătoasă, mă mişc prin casă
şi prin împrejurimi, vin şi-mi cumpăr alimente româneşti de la
magazinul din colţ, şi mai am încă o mică plăcere, pe lângă
cea a cititului, care e mai comodă: merg de 4 ori pe
săptămână la băile comune din Linz, un loc de agrement
excepțional, unde fac masaj, mă relaxez şi înot în piscine cu
apă beneﬁcă pentru organismul meu. Timpul petrecut la
aceste băi este un adevărat deliciu, mă simt foarte bine şi
pot savura clipe petrecute cu oamenii de acolo.
Privind în urmă, pot spune că Austria mi-a oferit totul: o nouă
viaţă, o altă cultură, un soţ potrivit, nici prea bun, dar nici
prea rău, un trai îndestulător, o împlinire spirituală şi o linişte
lăuntrică. Cred că am ales bine Austria.
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Misiune îndeplinită
Mihai I., 52 ani, Innsbruck

Din motive ştiute poate numai de ea, femeia cu care m-am
căsătorit a ales să plece din viaţa noastră şi să-şi caute în
altă parte propria fericire, binenţeles în străinătate. Nu am
avut prea mult timp să-mi ling rănile pentru că zilele erau
pline de efervescenţa băieţilor care nu conteneau nicio clipă
să mă surprindă prin isprăvi. Ne-a părăsit pe când Claudiu,
băiatul cel mic, avea numai 2 ani, atunci când începea cu pași
mărunți să-și descopere micul univers.
Bogdan avea pe atunci 5 ani şi jumătate şi a suferit mai mult
după mama lui, s-a interiorizat şi a căutat să-şi aline tristeţea
în lumea lui.
Nu-mi place să mă plâng, întotdeauna am fost puternic şi
prea puţin impresionabil, vreau doar să va istorisesc cauza
lucrurilor.
Destul de repede şi aproape pe negândite, am decis să plec
împreună cu ei în Austria, ţară care m-ar ﬁ ajutat să-i cresc
bine şi frumos, în care aş ﬁ putut să le ofer tot ce aveau
nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă: educaţie bună, un
cămin decent, un trăi îndestulat.

PORNIT DIN PLOIEȘTI

Întreaga mea viaţă mea a fost dedicată copiilor. Nici nu am ce
povesti în afara lor. Ei au fost şi sunt sensul vieţii, al raţiunii şi
al iubirii, centrul universului meu, mă învârt în jurul lor
precum un satelit pe orbită.
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Zis şi făcut…În două luni eram toţi trei mutaţi într-un apartament micuţ dar foarte primitor, copiii înscrişi la şcoală şi la
grădiniţă, ambele de stat, ceea ce nu implica costuri suplimentare, iar eu mi-am găsit un post de inginer într-un institut din apropierea casei.
Atât de repede se derulau zilele, atât de încărcate şi zbuciumate, încât nici nu ştiu cum au trecut atât de rapid. Totul era
nou pentru noi, oamenii, limba, casa, activităţile. Nu prea ne
rămânea mult timp pentru gânduri apăsătoare sau lacrimi
grele, eram în ﬁecare clipă preocupaţi de viața noastră de zi
cu zi.
Anii au trecut, băieţii au prins aripi puternice şi suﬂete tari,
au învăţat bine şi s-au pregătit pentru viaţă într-o atmosferă
caldă, de prietenie şi fericire. Nu pot spune că nu le-a lipsit
mama, cu care au reluat legătura la scurt timp după stabilirea
nostră, dar legătura care s-a creat între noi trei a fost magică:
parcă eram trei camarazi destinaţi să trecem împreună prin
multiplele aventuri ale vieţii umane.
Eram legaţi pe viaţă prin nenumărate ﬁre nevăzute izvorâte
din cărţile pe care le citeam împreună, de ﬁlmele şi spectacolele pe care le urmăream însetaţi, de călătoriile, vacanţele
şi sejururile nelipsite an de an.
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Austria a fost pentru noi o izbăvire, ne-a primit călduros şi
ne-a oferit pe rând darurile ei. Iar noi am fost cuminţi şi
ne-am integrat repede şi corect, am respectat legile şi
normele ei, am fost nişte cetăţeni buni care am contribuit la
bunăstarea ei.
Acum Claudiu a devenit inginer, ca şi mine iubeşte foarte
mult ceea ce face, lucrează în apropiere de Graz. Bogdan a
terminat medicina, e medic la o clinică în Viena. Fiecare a
evoluat bine, s-a maturizat şi a crescut precum a vrut. Dar cel
mai bine cred că am fost eu: sunt extrem de mulţumit cu
ceea ce am realizat. De unul singur am crescut doi băieţi şi
le-am aşezat la temelie cele mai frumoase calităţi: cinste,
hărnicie, adevăr, curaj, ambiţie şi mai ales bunătate. E mare
lucru, credeţi-mă, să ajungi la vârsta mea şi să ﬁi mulţumit,
fericit, împlinit. Simt că misiunea mi-a fost îndeplinită, am
făcut tot ce am putut mai bine. Am fost maxim din ce
puteam să ﬁu. Nu cunosc mulţi oameni care pot spune la fel
despre ei, dar ştiu o groază care se pot făli cu o casă maiestoasă, o maşină de calibru, cu un trecut amoros măreţ, o
carieră fulminantă, o afacere bănoasă, o viaţă de lux….şi care
se simt goi în ciuda bogăţiilor acumulate.

Împreună
Am plecat din România încă de mică, de la vârsta de 11 ani,
împreună cu mama şi cu sora mea. A fost ca o aventură în
trei, nu am privit-o ca pe o înstrăinare sau despărţire de ţară.
Mama ne-a crescut într-un spirit mai temerar şi ne-a învăţat
de mici să ne bucurăm de provocări, nu să fugim de ele.
Prin urmare, iată-ne singure, în Austria, o ţară superbă, atât
din vedere peisagistic cât şi cultural. Oamenii, la început, îţi
pot părea distanţi şi reci, dar o dată trecută perioada de
cunoaştere, devin prietenoşi şi calzi.
Noi avem prieteni austrieci, ieşim împreună şi petrecem timp
cu ei, mergem la ﬁlm, la cumpărături sau la picnic. Acum
avem o viaţă lejeră, cred eu, destul de diferită de cea din
România. Dacă am ﬁ rămas, mama ar ﬁ avut permanent grija
ﬁecărei zilei, grija temelor, a facturilor, a hainelor şi a mâncării
şi tot felul de alte griji, mai mult sau mai puţin apăsătoare.
Aici nu există aşa ceva, suntem foarte bine din toate aceste
puncte de vedere.
Eu am terminat facultatea de arhitectură, iar sora mea e în
ultimul an la drept. Curând ne vom începe carierele şi ne vom
strădui să devenim din ce în ce mai bune în domeniul nostru.
Nu v-am spus? Mama a crescut două învingătoare.
Tată a fost prezent doar câteodată în tabloul familiei noastre.
După ce părinţii au divorţat, el a ales de asemenea calea
străinătăţii, şi de 15 ani este plecat în Germania. Lucrează în
construcţii şi câştigă destul de bine, încât ne poate trimite şi
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Ana I., 27 ani, Viena
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nouă mai mereu bani.
Pentru că am plecat din ţară de copil, nu mi-a fost greu să mă
adaptez aici, am învăţat pas cu pas întâi limba, apoi mersul
lucrurilor. Totul a venit natural, nu a fost nimic forţat sau
covărşitor. Poate a fost ceva mai greu pentru mama, dar nu
cred, aşa cum o cunosc eu, a transformat greutăţile întâlnite
în tot felul de provocări.
Niciodată nu am avut niciun fel de lipsă, de bani, de cărţi, de
vacanţe, de mâncare, poate doar de timp petrecut cu mama.
Lucra foarte mult, era medic la spitalul central din oraş şi mai
tot timpul avea operaţii şi gărzi.
Ea ne-a insuﬂat puterea, credinţa, curajul şi mai ales independenţa. Spunea că doar aceste caracteristici duc către o
viaţă liberă şi trăită după bunul plac al ﬁecăruia. Nu credea în
nicio formă de constrângere, subjugare sau dependenţă, ştia,
şi ne învaţă şi pe noi, că pentru a deveni oameni viguroşi şi
împliniţi trebuie să îţi dezvolţi aceste calităţi.
Nu accepta să ne scuzăm sau să ﬁm sensibile, nu ne încuraja
smiorcăielile şi ne împingea întotdeauna în miezul problemei.
Nu ne-a menajat niciodată şi ne-a pus să înfruntăm cu curaj
situaţiile neplăcute.
Nu ne încheia la şireturi atunci când se dezlegau, nu ne
aducea la pat nici sendvişuri nici sucuri, nu strângea după noi
şi nu făcea curat în camerele noastre. Era o mamă atipică,
total diferită de celelalte mame topite după plozii lor, care îi
răsfăţau la ﬁecare pas. Iubirea ei se manifesta în alte maniere,
nu prin încurajarea mofturilor şi a răzgâielilor.
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Am fost norocoase, eu şi sora mea, să o avem pe mama tot
timpul în spatele nostru pentru a ne încurja, sprijini sau dojeni
după caz. Acum cred că e şi ea fericită pe de-a întregul, o
dată pentru noi, pentru că am crescut şi am ajuns oameni
mari, apoi pentru că a întâlnit şi ea o persoană bună şi tandră
care să o iubească şi să o înţeleagă aşa cum este, cu toate
plusurile şi minusurile ei.
Prietenul mamei este şi el medic la acelaşi spital unde
lucrează şi ea, formează o echipă grozavă, se consultă reciproc în cazurile mai grave, se completează foarte bine şi se
iubesc mult.
Mă bucur pentru ea, pentru familia noastră, că am parcurs
acest drum uneori diﬁcil, alteori senin, dar mereu împreună.
Cred că orice obstacol îţi rezervă viaţă îl poţi trece destul de
uşor dacă există acest ”împreună”. Noi am trăit, am iubit şi
am depăşit totul împreună.

Lupta mea
Povestea mea cu Austria are un început destul de trist, dar
are un sfârşit fericit. Mai ca toate poveştile de migrare.
Oamenii pleacă din diverse motive, dar numai de prea multă
fericire nu. Majoritatea îşi caută un loc mai bun, pentru ei,
pentru copii, pentru familie. Vor o viaţă mai frumoasă, o
şcoală mai bună, un sistem de sănătate mai funcţional,
condiții decente.
Şi eu am emigrat din aceleaşi considerente, eram o proaspătă
mămică divorţată, lăsată în urmă fără prea multe agonisiri, în
plus cu o fetiţă mică şi bălaie, care devenise pe loc rostul
vieţii mele.
Atunci când am avut-o pe ea am simţit că trebuie să o
conduc pe un drum pavat cu lucruri bune, cu oameni frumoşi
şi să o feresc de capcanele vieţii.
Când a apărut şi despărţirea de tatăl ei, mi-a fost clar ca
lumina zilei că soarta noastră e în altă parte. Oricât aş ﬁ
muncit aici, nu aş ﬁ reuşit să îi ofer ceea ce aş ﬁ vrut pentru
ea. Hotărârea a fost destul de uşoară, şi bagajul de asemenea.
Doar ursuleţul ei peticit atârna mai greu. În schimb, inimile
noastre erau uşoare ca aripile păsărilor. Aşteptau să zboare…
Binenţeles că adaptarea a fost grea, eu nu ştiam limba, nu
înţelegeam mai nimic, nu puteam comunica şi nu puteam
face faţă ritmului ce mi se cerea. Au fost şi lacrimi, şi gânduri
de renunţare, şi îmbărbătări proprii, şi multe griji …pentru
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Valeria I., 38 ani, Graz
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chirie, pentru îmbrăcăminte, mâncare…dar acei ochi mici
albaştri au fost stelele după care m-am ghidat permanenet. Şi
datorită lor am perseverat. Pentru ei am trecut toate barierele,
am parcurs cu pas grăbit toate etapele integrării în lumea cea
nouă şi până la urmă am învins.
Obstacolele cădeau precum piesele de domino, unul după
altul. Astfel, o dată limba însuşită, au apărut şi oportunităţile,
un job mai bun, un apartament nou, şi uşor uşor ne-am
aranjat destinul. Acum eu lucrez ca şi contabilă la o ﬁrmă de
produse alimentare, Bianca e în clasa 1 şi nu mai există niciun
nor pe cerul nostru.
A fost destul de greu să frecventez cursul de germană, pentru
că se desfăşura seară, după orele de program, iar eu în acel
timp, trebuia să ajung acasă la cea mică. Noroc că în clădirea
noastră, la etajul superior, mai locuia o familie de români din
Timișoara cu un băieţel de aceeaşi vârstă cu a Biancăi. Ne-am
împrietenit repede şi ne-am ajutat reciproc ori de câte ori a
fost nevoie.
Nelu şi Ramona au devenit cei mai apropiaţi prieteni de aici,
din Graz. Îmi sunt foarte dragi şi acum îi consider deja parte
din familie, care oricum e foarte numeroasă.
Eu provin dintr-o familie cu 4 copii în total. Toţi fraţii mei
alături de soţiile şi copiii lor au ajuns şi ei în Austria, astfel
încât ne-am reîntregit familia şi nu mai avem atât de accentuat dorul de casă.
Ne mai e dor doar de mama şi de locurile dragi, dar în curând
şi ea va ﬁ alături de noi şi putem spune că suntem pe
de-a-ntregul fericiţi. Toţi, împreună, realizaţi, ﬁecare la casa şi
la serviciul lui. Putem spune că avem o poveste de success,
că am reuşit tot ce ne-am propus. Avem o altă viaţă, mult mai
bogată şi mai liniştită decât în România. Şi ce e mai important: un viitor surâzător pentru fetiţa mea.
Copiii sunt continuarea noastră ﬁrească şi, cred eu, singura
sursă adevărată de fericire sau de nenorocire pe pământ.
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Nemulţumire
Am ajuns în Salzburg în urmă cu 5 ani, atunci când poate
eram cea mai nemulţumită de viaţa şi de situaţia mea. Eram o
biată vânzătoare la un mare magazin din centrul Bucureştiului,
tânără, 27 de ani, frumoasă şi foarte dornică să-mi croiesc un
drum. Nu eram căsătorită dar aveam un prieten, Alin, care era
plecat în Austria şi lucra în construcții.
Într-o zi m-am decis să mă mut împreună cu el, să încep o
nouă viaţă în Austria sau cel puţin să încerc să fac ceva în
privinţa destinului meu. Eram foarte neîmpăcată cu mine,
doream mai mult, simţeam că nu pot să mă mulţumesc doar
cu atât.
Prin urmare, mi-am împachetat lucrurile în două valize şi plină
ochi de toată speranţa de care dispuneam, am părăsit ţara
care nu-mi oferea prea multe şanse.
Părinţii mei au fost devastaţi, prietenii surprinşi de alegerea
mea, iar colegele de la magazin invidioase pe noul meu drum.
Nimic din ce lăsam în urmă nu mă făcea să regret decizia
luată. Mama îmi spusese deja că va veni după mine pentru a
vedea cum mă descurc pe meleagurile străine. Prin urmare
aveam să ne vedem destul de des.
A fost destul de greu la început dar totodată atât de incitant,
pentru că toate erau extrem de diferite de ce întâlnisem la noi
acasă. Limba mi s-a părut cea mai mare provocare şi cea
căreia i-am acordat mult cel mai mult timp şi energie.
Mergeam la cursuri, citeam diverse materiale, mă uităm la

PORNIT DIN BUCUREȘTI

Laura G., 32 ani, Salzburg
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televizor, începeam scurte discuţii cu vecinii şi prietenii lui
Alin.
Uşor uşor lucrurile au intrat pe un făgaş normal, am început
să mă descurc binişor, să-mi caut un job part time în
apropierea casei, să ieşim în oraş cu prietnii lui Alin, care au
devenit şi amicii mei.
Acum urmez cursuri de contabilitate primară pentru că mi-am
pus în gând să trec de la job-uri mici, mai prost plătite, la
job-uri mai bune, care să te satisfacă atât din punct de vedere
ﬁnanciar cât şi intelectual.
Mă împac bine şi cu dorul de casă, Austria ﬁind destul de
aproape de România, în ﬁecare an, în luna august venim în
locurile unde am crescut şi petrecem vacanţa în sânul familiei
alături de părinţi.
Sunt multe diferenţe între cele două ţări, ţări care-mi sunt
dragi în aceeaşi măsură, dar am ajuns la înţelepciunea
care-mi dă puterea să mă bucur de beneﬁciile şi părţile bune
ale amandorura şi să ignor carenţele sau lucrurile mai puţin
agreabile întâlnite în cele două societăţi.
M-am obişnuit foarte mult în Salzburg, îmi place viaţa de aici,
iubesc locurile şi împrejurimile oraşului, este casa mea. Aştept
un copil şi pot spune că am ales bine un cămin bun pentru el.
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Evadare
Gabi D., 48 ani, Wels

Dacă mă întrebi acum, cred că am fost puţin inconştienţi cei
care am ales să ne riscăm viaţă. Ce m-a făcut să plec? Îmi
amintesc de tatăl meu care a fost toată viaţă şofer. Conducea
un camion din acelea marca DAC care se stricau mereu, iar
mirosul acela de motorină amestecat cu vaselină parcă încă îl
simt. Fiind oarecum aproape de graniţa, în Reşiţa, auzeam
adesea poveşti despre cei ce au reuşit să fugă din ţară, poveşti despre o lume parcă închipuită. Mi-am dorit să nu ﬁu şi
eu şofer pentru câţiva bănuţi care nu-ţi ajungă până la
următoarea leafă şi mi-am promis că o să fac orice să ies din
ţară.Nu-l învinuiesc pe tată de nimic; el s-a zbătut să ne ofere
o copilărie frumoasă, ceea ce am şi avut, însă după ce am
crescut am început să văd mai bine ce se întâmplă în jurul
meu.
Am făcut planuri timp de câteva luni împreună cu un bun
prieten şi într-o noapte am vrut să trecem Dunărea, numai că
am fost prinşi. Am fost duşi în arest şi după multe umilinţe
ne-au închis. Noi eram priviţi mai rău decât orice hoţ: noi
eram „trădători”. Am stat doi ani acolo, iar după ce am fost

PORNIT DIN REȘIȚA

Prima încercare de a pleca din România a fost în timpul
comunismului, prin 1987; abia ce împlinisem optsprezece ani
şi terminasem liceul. La vârstă aceea mi s-a părut o joacă de
copil care face ceva pe ascuns.
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eliberaţi am făcut o nouă încercare chiar în anul în care a fost
Revoluţia, însă de această dată am reuşit. Am stat o perioada
ascunşi prin diferite locuri întrucât încă eram căutaţi chiar şi
peste graniţa. Când mă gândesc acum parcă toate s-au
întâmplat într-o altă viaţă, demult tare şi parcă nu sunt chiar
aşa bătrân...( rade)
Ajunşi în Austria am sesizat că până şi soarele strălucea altfel.
Totul era frumos pentru noi cei care veneam dintr-o lume gri,
însă pentru ceilalţi era normalitatea. Nu am avut curaj să le
scriu imediat celor de acasă întrucât îmi era frică să nu ﬁu
descoperit. Mi-am găsit destul de uşor de lucru într-o fabrică
de ambalaje lângă Sankt Polten şi îmi amintesc că în câteva
zile câştigăm cât câştigă tată într-o luna în România. Colegii
de servici nu îmi păreau atât de prietenoşi cum sunt oamenii
în România, însă am respectat acest lucru şi acum cred că e
mai bine aşa.
După ’90 au venit mai mulţi români în Austria, iar în ’92 mi-am
întâlnit viitoarea soţie. Împreună avem o fetiţă în vârstă de 5
ani care este la grădiniţă. Acum locuim în Wels la cinsprezece
minute de Linz. Soţia mea lucrează în industria alimentară, iar
eu sunt şef de linie într-o fabrică.
În România mergem de câteva ori pe an, însă doar să ne
vizităm rudele şi să vedem „moşia” (zâmbeşte). Mi-ar plăcea
să ne întoarcem acasă la un moment dat, dar încă nu e
momentul. Ne dorim că fetiţă noastră să termine şcoală aici şi
poate atunci noi vom reveni în ţară să încercăm un mic bussines la bătrâneţe. Îmi doresc că fetiţă noastră să aibă o viaţă
mai uşoară şi să nu treacă prin ce am trecut eu. Fiind născută
în Austria şi crescând aici nu ştiu dacă o să aleagă să trăiască
în România, dar cine ştie?! Acum oamenii se mută dintr-o ţară
în altă foarte uşor. Nu mai este cum era acum 25 de ani...
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Un gând “dulce”
Cristian G., 39 ani, Salzburg

Am ales să plecăm în Austria în vara lui 2005, atunci când
soția mea, profesoară de franceză la școala din satul unde
locuiam, avea să intre în vacanța de vară. Iar eu? Eram
proaspăt inginer cu o diplomă care nu mă ajuta foarte mult.
Mă ocupam de calculaoarele unei ﬁrme din Baia Mare, le
devirusam, instalam diverse programe pe ele, etc..., lucruri
mărunte. De ce Austria? Pentru că era aproape de noi, la nici
1000 de km, aveam căteva noțiuni sumare de limbă și eram
dispuși să facem orice fel de muncă pentru a ne îndeplini
visul, acela de a avea o mașină a noastră.
Într-o zi de vară am plecat cu emoție și mult curaj către
Salzburg, pentru că știam un fost coleg de liceu care s-a
stabilit acolo, iar sfaturile lui de început aveau să ne ﬁe de
folos. Drumul a decurs ușor și am ajuns repede în orașul ce
avea să ne cucerească pentru totdeauna. Eu am început să
lucrez la o cofetărie în oraș, iar soția mea cameristă la un
hotel. Încă imi aduc aminte aerul curat ce venea din munți si
liniștea străzii unde era cofetăria la care mergeam în ﬁecare

PORNIT DIN BAIA MARE

Am decis să plecăm din țară pentru un timp scurt, cât să
strângem bani pentru a ne lua o mașină. Eram căsătoriți de un
an și o mașină era visul nostru de atunci. Locuiam într-un sat
de lângă Baia Mare și ne doream ca la ﬁnalul săptămânii să
vizităm locurile din împrejurimi.
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dimineață la ora 05.00 pentru a pregăti cremele și aluaturile,
ce aveau să ﬁe aranjate frumos în vitrină spre deliciul turiștilor
veniți din toată lumea.
Cum s-ar zice....am avut un început “dulce de tot” ( râde). Nici
nu știm când au trecut cele trei luni, rezervate pentru a
strânge 3000 de euro cât ar ﬁ costat o mașină la mâna a doua.
Munceam 7 zile pe săptămană, la fel și soția mea, motiv pentru
care în primele două luni nu am ieșit deloc din oraș, iar oricum
obiectivul nostru pe termen scurt era să strângem banii necesari pentru mașină, asta ne motiva la maxim.
Era deja sfârșitul lui august și ne planuiam “retragerea acasă”,
banii erau deja strânși și ne-am gândit să cumpărăm o mașină
de aici și să mergem cu ea acasă, să arătăm familiei “trofeul”.
Așa am și facut, ne-am luat o mașină mică și am plecat acasă.
Șeful meu austriac de la cofetarie mi-a facut propunerea să
mai rămân, pentru ca vine sezonul rece, când de umple orașul
de turiști și are nevoie de mine, dare eu eram hotărât să revin
acasă, așa era planul, asa le-am promis părinților noștri.
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Și am plecat….Imi aduc aminte că atunci când am intrat în țară
pe la Nădlac parcă deodată totul s-a întunecat, nici o lumină
aprinsă, deja ne era greu să conducem, drumul plin de mâzgă,
iar mașina noastră argintiem, care era curată până în acel
moment, în câteva minute s-a făcut maro…..Eram negri de
supărare, am mers aproape muți până acasă, am ajuns noaptea târziu. De dimineață am fost asaltați de părinți, frați, surori
și veri să le povestim cum a fost. Încă eram cu aerul curat din
Autria în plămâni și le-am povestit cu drag multe
amănunte….”i-am îndulcit și pe ei”.
Am reintrat în ritmul nostru cunoscut, soția mea s-a reîntors
la școala, era deja 15 septembrie, iar eu am revenit la ﬁrma din
Baia Mare. La scurt timp am fost anunțat că job-ul meu avea
să ﬁe redus la un part-time, ceea ce însemna și o reducere
semniﬁcativă de salariu și așa inﬁm, iar să trăim din banii soției
de profesoară debutantă, de 600 de lei, era imposibil. Doar
asigurarea mașinii era un sfert din acești bani.
Până la Craciun aveam să decidem ca eu să mă reîntorc în
Salzburg, iar soția mea să revină și ea din vară. Așa am și
făcut.........Au trecut de atunci 11 ani, avem doi copii născuți în
Salzburg, o casă luată în credit din 2007, înainte de criză
ﬁnanciară, mergem o dată pe an acasă la Baia Mare și poate ne
vor reîntoarce deﬁnitiv în țară la pensie, dar până atunci mai
este.....cine știe ce va ﬁ atunci.......

Austria
mi-a schimbat
viața....
Eram student la master la Facultatea Economie din Iași când
am aplicat pentru o bursa Erasmus la Universitatea din Graz
din Austria, în anul 2007. A fost evenimentul care mi-a modiﬁcat viața pentru totdeauna. Provin dintr-o familie din Botoșani,
în care aproape toți membrii familiei au experiența emigrarii.
Toate surorile mele și mama mea au emigrat in Italia acum 10
ani, deci pot spune ca am urmat calea familiei, doar că am
schimbat destinația. Încă de la începutul studenției, la îndrumarea unui profesor de la facultate am început să frecventez
cursurile Institutului Cultural German- Ghoete din Iași, ceea ce
a prezentat un avantaj pentru câștigarea bursei. Am locuit în
Graz în caminele de studenți, iar in part time am reușit să mă
angajez câteva ore pe zi la biblioteca facultății.
Parcă de când am pus piciorul in Graz, am știut ca nu ma voi
întoarce acasă prea ușor. Adevarul e că nu prea aveam la ce,
urma să termin studiile, la Botoșani nu aveam de gând să mă
întorc, nici nu aveam la ce...toți ai mei erau deja plecați, iar

PORNIT DIN BOTOȘANI

Adrian P., 31 ani, Graz
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posibilitățile de angajare erau mici. Așa că am decis să-mi
perfecționez limba germană și să dau tot ce e mai bun din
mine pentru a reuși aici.
Am ﬁnalizat dupa 6 luni stagiul de bursă, am revenit pentru o
scurta perioadă în țară pentru a da disertația și imediat m-am
intors la Graz. M-am încris la un modul nou de master în
contanbilitate și audit, și am aplicat pentru un program de
intership la o ﬁrmă de audit din oraș. Aveam un dublu scop:
unul personal, de a reuși să mă integrez și al doilea, să schimb
mentalitatea austriecilor despre români. Era anul când în Italia
s-a întâmplat acel caz nefericit Mailat...dacă vă aduceți aminte,
iar mie imi venea să-mi bag capul în pamânt când trebuia să
spun că sunt român.
Îmi eram frică ca nu cumva să ﬁu privit altfel, iar cei din jur să
mă evite. Mi-am văzut de treaba mea, m-am implicat în
programul de intership 100%, iar cursurile de la facultate le-am
ﬁnalizat cu bine. La ﬁnalul stagiului am primit o ofertă de la
companie să rămân ca debutant în echipă și să mă implic în
departamentul de contabilitatea primară. Am lucrat acolo
vreme de 6 ani, și tot acolo mi-am întâlnit soția și ea tot
româncă. Între timp m-am mutat la o altă companie de audit
cu capital german și ne ducem viața într-un mod civilizat.
Mergem în România ori de câte ori dorim, avem prieteni și ne
dorim să ajugă și țara noastră într-o normalitate, ceea ce cred
că se va întâmpla în viitorul apropiat. Nu știu dacă vom reveni
vreodată în țară, eu încă îi spun “acasă”, o respect și fac tot ce
îmi stă în putință să ajut românii cu care intru aici în contact.
M-am gandit că poate la un moment dat să revin și să-mi
deschid o mică pensiune la munte, dar e doar in planul ideatic.

18

M-am interesat și prețurile la terenuri au crescut foarte mult în
România și încă vor mai crește, deci visul meu se îndepărtează
și mai mult, dar totuși nu renunț la el. Austria este o țară
sigură, naționalistă, cu un nivel de trai ridicat și poți izbăvi aici
dacă îi cunoști limba. Poți trăi din salariu, îți poți acoperi
nevoile, ceea ce acasă poate doar în marile orașe se întâmplă
asta.
Am rămas în Austria mai mult de nevoie și pentru că așa a
decis soarta pentru mine. Cred că în situația mea sunt foarte
mulți români emigranți, și cred că și ei încă se gândesc la
“acasă”…….

O viaţă trăită
departe
M-am născut în judeţul Timiş, într-o familie mare şi gălăgioasă cu patru copii: două fete şi doi băieţi. Satul nostru,
Dumbrava, era destul de sărac şi fără prea multe lucruri de
oferit : nu aveai nici unde merge, nici ce munci, nici cum
progresa.
Când a venit timpul şi toţi am început să prindem aripi,
ne-am împrăştiat prin lume în cele patru zări pentru a ne găsi
ﬁecare un drum în viaţă. Eu am ajuns în Austria, sora mea cea
mică în Spania, fratele cel mare în Canada şi cel mijlociu în
Australia. Eram o familie internatioanală, spuneam noi râzând
, numai mama şi tata, singuri dintr-odată, uitaţi în bătătură,
nu prea zâmbeau la gluma noastră. Rămăseseră doar ei, după
o viaţă de hărmălaie în casa lor. Nu ştiau ce să facă cu timpul
lor, cui să-l dedice, obişnuiţi să trebăluiască pe lângă pruncii
lor.
Dar niciunul dintre noi nu i-a uitat, mergem în ﬁecare an, pe
rând să-i vizităm, le trimitem bani de lemne şi de medicamente, noi fetele o mai luăm pe mama să stea câte o
săptămână când în Spania, când în Austria. Acum s-au mai

PORNIT DIN DUMBRAVA

Aura A., 48 ani, Salzburg
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obişnuit cu gândul, dar la început le-a fost tare greu să nu
mai audă larma noastră de copii.
Eu aici, am avut norocul că am ajuns de foarte tânără, am
învăţat repede germană şi am mers la cursuri de asistentă
medicală, apoi la o specializare pentru bătrânii cu demenţă.
De 26 de ani lucrez în acest domeniu şi pot spune că am
devenit expert. Ştiu cum să le administrez medicamentele, ce
fel de pastille au efecte negative şi sunt mai greu de tolerat,
ce fel de terapie pot face în funcţie de ﬁecare caz, le vorbesc
mult şi petrec timp cu ei, fac exerciţii, ne plimbăm în aer liber
şi câteodată le prepar ceva speciﬁc românesc. Le place foarte
mult mâncarea noastră şi îmi cer să le gătesc uneori
sărmăluţe sau renumitele plăcinte poale-n brâu.
Cu economiile de până acum, am reuşit să-mi cumpăr o
căsuţă pe-un picior de plai, aşezată între brazi, cu o grădină
de unde-mi zâmbesc ﬂorile. E locul meu în care mă voi
retrage peste câţiva ani, unde o să stau să mă gândesc în voie
la toate cele. În ultimii ani, de când stau printre străini, am
devenit mai meditativă şi-mi place să contemplu şi să-mi aud
gândurile. În ﬁecare an merg la Târgu Mureş, acolo unde-i
colţul meu de rai, şi tot adaug câte un lucru la căsuţa mea:
înlocuiesc ferestrele vechi, împrospătez gardul cel rupt, repar
acoperişul, am grijă de plante şi lărgesc terasa. Am creat
exact locul care să-mi aducă linişte şi frumuseţe în suﬂet.
M-am gândit că după ce desăvârşesc “opera de artă”, după
cum îmi place s-o numesc - căminul perfect pentru mineîmi voi crea o mică afacere la care m-am tot gândit de un
timp. Aş vrea să-mi deschid un centru de asistenţă socială
dedicat persoanelor afectate de boli neurodegenerative, să le
ofer tratament la domiciliu, să le pun la dispoziţie o gamă
largă de terapii speciﬁce, fără ca persoana să se deplaseze la
o clinică anume.
Ca un om meticulos şi căruia îi place organizarea şi lucrul
bine pus la punct, m-am interesat în acest sens, am făcut o
investigaţie în zona mea, am cercetat întreaga zona pentru a
vedea dacă este fezabilă această iniţiativă antreprenorială şi
cred eu, că am şanse de izbândă.
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În orice caz, mă bucur că am un plan, spre deosebire de
marea majoritate a oamenilor, care dacă îi întrebaţi, nu prea
au habar de ce vor face peste câţiva ani. Mie îmi da o

siguranţă, o stabilitate, mă disciplinează şi mă determina să
mă canalizez doar pentru îndeplinirea lui.
Totodată aş avea grijă şi de părinţii mei care destul au oftat
după mine şi mi-au dus dorul cât am fost plecată. Stau
câteodată şi mă gândesc la tot acest timp petrecut departe
de ei, poţi avea tot confortul şi binele din lume, dacă nu îl
împărţi cu cei dragi, tot degeaba. Care mai e rostul? Măcar
acum, la bătrâneţe să ﬁm împreună, să ne bucurăm de
ﬁecare răsărit de soare.
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Renunţare

PORNIT DIN FETEȘTI

Claudia R., 38 ani, Linz
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Austria a devenit pentru mine singura posibilitate de
a-mi creşte unica ﬁică în vârstă de numai 10 ani. Sunt
divorţată de 4 ani şi de atunci ne străduim amândouă să
supravieţuim. Dacă aş ﬁ rămas acasă, cu banii pe care îi
câştigam, nu aş ﬁ putut să îi ofer o educaţie consistentă. Nu
aveam resurse suﬁciente pentru ore suplimentare, pentru o
limbă străină sau alte activităţi care să-i dezvolte vreun
talent. România nu oferă din păcate ce poate oferi Austria în
ceea ce priveşte sistemul de învăţământ sau oferă dacă poţi
plăti acest lucru.
Eu nu îmi permiteam nimic mai mult decât o şcoală minimală
şi un trai la limita decenţei. Copilul meu nu ar ﬁ avut astfel
nicio şansă, nicio posibilitate de a avea o meserie bună în
viitor.
Acesta a fost motivul renunţării la România, de care binenţeles că mi-e dor mai tot timpul, pe care o visez noapte de
noapte, care deţine locurile care-mi sunt dragi şi prietenii
mei de-o viaţă. Cred că ce se întâmplă în suﬂetul unui emigrant e un paradox: nu există clipă să nu facă comparaţie
între ţări, şi cam de ﬁecare dată ţară gazdă câştigă în aprecieri, e mult mai civilizată, plină de oportunităţi, câştiguri
bune, educaţie de asemenea, viaţă îndestulătoare şi fără griji.
Cu toate acestea, dorim, şi cred că vorbesc în numele

tuturor celor care trăiesc departe de ţară lor natală, să ne
întoarcem acasă. Pentru că România reprezintă pentru noi
acasă. Acasă – locul de care te simţi cel mai ataşat, unde
te-ai format, ai crescut şi unde te-ai întoarce mereu cu
inima deschisă.
Lucrez pentru moment în acest restaurant, dar programul şi
ritmul activităţii pe care le regăseşti aici sunt foarte obositoare. Nu am timp de Ioana, să petrec puţin timp cu ea, sunt
chiar zile întregi când o găsesc dormind noaptea când mă
întorc de la lucru. Dimineaţa devreme trebuie să ﬁm prezenţi
la muncă, să pregătim localul, să curăţăm, să spălăm şi să
împrospătăm totul pentru ziua respectivă. După amiază
aşteptăm clienţii şi îi servim pe ﬁecare în parte, personalizând preparatele. La început mi-a plăcut şi ideea, şi mâncarea pe care o găteam. Dar cu timpul , îţi perzi din puteri.
Singurul ajutor pe care îl am este mama, pe care o aduc la
noi să stea cu Ioana, să o ducă la şcoală, să aibă grijă de ea.
Eu trebuie să le întreţin pe ele şi pe mine. Nu mă plâng, ba
chiar îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. O fetiţă
sănătoasă, o mama bună alături de mine, o nouă viaţă…Ştiu
că fără muncă multă nu poţi realiza nimic, iar eu am un
singur scop : să-mi ajut fetiţă să izbândească în viaţă. Să
poate alege. Să nu ﬁe nevoită să facă ceva anume. Să aleagă
ea. Dacă vrea să facă ceva, să o facă din plăcere. Nu din
obligaţie. Eu nu am avut această şansă.
Până la urmă, ne-am obişnuit toate trei, suntem o familie
exclusiv feminină, dar ne iubim şi ne bucurăm de ﬁecare
clipă împreună.
Mama are grijă de amândouă, atât eu cât şi Ioana suntem
răsfăţate şi nu ne lipseşte nimic. În timpul liber, ne plimbăm
prin împrejurimi, mergem să vedem un ﬁlm, ieşim să
mâncăm ceva speciﬁc indian sau vietnamez, ne distrăm, cu
alte cuvinte trăim ﬁecare clipă și ne bucurăm că suntem
sănătoase și în putere. Ioana şi-a făcut câţiva prieteni printre
colegii de la şcoală şi e foarte fericită aici. Eu alt plan pentru
viitor, deocamdată nu am, doar acela de a o vedea pe ea
zburând singură.
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