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THE locuri
intro:

după cum bine ştiţi, barurile istea 
nu vin din lucruri tare curate. aţi 
ghicit, aici fără implicarea murdară 
a lui satan n-a fost să fie. barul e 
aşa un loc unde mrejele necurate 
te hipnotizează şi te manipulează 
aşa de tare, încât dacă ai vreo 150 
de lei în buzunar, ap’ nu ieşi lucid 
din toată istoria asta nici cu una 
– nici cu două. barul ca termen o 
apărut încă pe timpurile lui decebal. 
necuratu umbla prin sate şi oraşe 
şi nu ştia unde să-şi mai bage nasul, 
unde să-şi mai lase amprentele 
răpănoase şi o inventat primul bar 
din europa. el se numea: stăcănaşul. 
stăcănaşul, cum e şi firesc, a ajuns să 
aibă aşa succes încât în decurs de 2 
luni, a fost tăiată lenta roşie a unei 
întregi reţele de stăcănaşe [2122 
la număr]. în felul următor, am 
ajuns să vedem în chişinău numai 
şi numai baruri. o farmacie un bar 
o farmacie un bar şi tot aşa. dar, 
ajunge să irosim spaţiul cu diferite 
date istorice, şi, să ne apucăm să 
descriem şi nişte localuri [termen 
inventat tot de satan pentru a 

ademeni şi minciuni oamenii care 
vor să se creadă decenţi şi creştini] 
din oraşul nostru sfânt. 

valea pierzaniei:

valea pierzaniei este locul perfect pentru a te pierde. ea se 

află printr-o coincidenţă exact în spatele catedralei. pe strada 

diordiţă, există unul lângă altul, aproximativ 6 localuri. dintre 

care numai 3 sunt acceptate de oasele mele astfel încât decid 

să-mi odihnesc muşchii în serile frumoase: friguşor, speranţa, 

autobus [sau, cum i se mai zice, aftobus]
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friguşor sau frigu sau morojniţa:

pe timpul băieţilor buni, pe timpul 
sovietic am vrut să spun, friguşor 
era o cafenea unde se găsea multă 
îngheţată. eu acolo n-am fost când 
el era încă morojniţă, dar, aşa spun 
gurile bune. 

friguşor este bodega cea mai 
frecventată de către alde prietenii. 
ce-i drept ultima vreme aceşti 
prieteni refuză să meargă acolo 
deorece, spun ei, s-au zakalibit de 
ea. păi era şi timpul. din 2006, iată 
aproape 5 ani au trecut. eu însă 
continui să simpatizez acest loc 
care miroase cum trebuie. 

în friguşor bei bere de 10 lei ceai 
de vreo 6 vodkă de vreo 4. cel mai 
minunat e faptul că ei au aparat 
cu jetoane şi poţi să asculţi dima 
bilan sau sepultura dacă tare vrei. în 
privinţa sepulturii nu prea cred, dar 
nu-i bai. friguşor e ca a doua şcoală, 
e ca a doua casă, e ca a doua relaţie 
amoroasă. 

autobus:

dacă este ora 11 seară, iar ţie la 

ieşirea din frigu ţi-au mai rămas, ca 

printr-o minune, vreo 100 de lei, 

înseamnă că e timpul pentru fapte 

mari. traversezi strada, efort care 

te costă 36 de secunde [totul e 

calculat cu precizie] şi te pomeneşti, 

unde în altă parte dacă nu în 

aftobus. cum poţi să pui denumirea 

unui local aftobus? simplu, găseşti 

o carcasă a unui autobus de tip 

retro, o stabileşti cumva acolo 

în loc de tejghea şi ta-da-am. în 

aftobus se adună, vreau să-ţi spun, 

în mare parte tineret. lucrează 

non-stop, nu e chiar scump [12 la 

halbă, vreo 15 la sticlă etc], şi ai şi 

taxiuri care abia aşteaptă să-ţi ia 

ultimii 35 de lei care ţi-au rămas la 

suflet. stăteam în aftobus de obicei 

când primeam vreun onorariu, 

zarplată, etc. dar şi pur şi simplu 

speranţa:

dacă tu eşti tânăr, ai puţini bani, 
soarta şi-a şters călcâile de tine, 
eşti predispus spre suicid, te-a 
lăsat femeia, eşti alcaş, atunci e un 
loc perfect să frecventezi acest 
splendid local. atmosfera aici e 
unică. tipii care frecventează acest 
local sunt peste 100 de ani, ei bine 

exagerez, peste 40-50, deşi, ca să fiu 
sincer în ultuma vreme mai vedem 
şi ceva tineret pe acolo. dar no fete. 
without fete. 

ne vedem la frigu, în preajma chel-
neriţelor care ne şoptesc la ureche: 
cerem scuzare, şi mî zakrîvamsea. 

uneori. e genu de zavedenie unde 

există bazuşi, ulcioare, tuburi din 

astea pline care, ca şi cum, ar fi mai 

avantajoase decât halbele. are sală 

nefumători şi fumători. televizoare, 

scandale etc. în general e destul 

de zgomotos  înăuntru, dar poţi 

sta liniştit la terasă. dacă ieşi din 

aftobus, de regulă, următorul punct 

de destinaţie e patul comod şi 

moale.

speranţa moare ultima, dar, în cazul nostru prima. ştim cu toţii această povăţuitoare zicală. dar nu e aşa de 
grav. ba din contra. da, şi ce dacă speranţa nu străluceşte la nivel de poş, şîc şi glamour? acolo în schimb e o 
atmosferă plăcută şi liniştită. mai ales că dacă vrei să ştii, ei şi-au schimbat uşa de intrare şi deja au pus şi terasa 
lor inconfundabilă. speranţa e ca roboţii tranformers. în timpul zile acest local nu se deosebeşte cu nimic de o 
obişnuită cantină [pentru că ziua chiar e o cantină]. iar spre seară, precum o cenuşăreasă, ea devine un barcik. ah, 
câte ierni am mai petrecut în sala ceea cu perdele roz şi tablouri foarte inspirate cu flori şi mere pe pereţi. câţi 
castraveţi muraţi am mestecat acolo? ah, unde-s anii, unde-s banii. ieftin, comod, plăcut, liniştit,  
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berloga:

berloga funcţionează doar pe sezonul de vară. iarna, 
ea se transformă într-un simplu butic de unde se pot 
cumpăra hot-doage. până atunci însă, berloga reprezintă 
un spaţiu foarte comod pentru întâlnirile neformalilor 
sau a altor grupuri duse cu pluta. bunăoară şi noi 
stătusem de câteva ori şi chiar câteva nopţi pe la berloga. 
evident acesta nu este numele adevărat al terasei. de fapt 
ea se numeşte altfel, atât de altfel încât eu nu mă încumet 
să-i pronunţ denumirea, ditamai s-o ortografiez. e fain 
wc-ul acolo. pur şi simplu nu-ţi iese din minte. fain că 
poţi cumpăra şi consuma bere la sticle gen 2 L. dar cel 
mai fain că în afară de berloga, nu prea mai sunt terase 
non-stop cu aşa preţuri acceptabile. nopţile sunt foarte 
animate prin zona ceea, iar asta se datorează faptului 
că prin zonă sunt câteva cluburi-disco unde consumaţia 
costa o avere, şi băieţaşii vin pe la berloga să mai întreţie 
relaţii cu berea.

admiral / eli  pili:

vaaaai, nici nu vă imaginaţi cât de adorat este acest local de către artiştii [cu a mare, evident] din chişinău. 

ei, adică artiştii, care sunt unii dintre cei mai bogaţi oameni din r.m. frecventează acest local, probabil pentru 

că au mult prea mulţi bani. ei dar nu-i pe asta. e mişto să stai la admiral, actualul eli-pili, să dai câte 50 de lei 

pe coctailuri şi 30 de lei pe o bere chişinău de 0.5. mă rog, aşa fac oamenii care se respectă. bine, pe ăştia 

care vin cu jeepurile X5 îi înţeleg perfect. însă pe aştia care au salarii pînă-n 3000 nu prea îi înţeleg. ideea e 

alta. înainte de a deveni eli pili, trebuie să recunoaştem, preţurile erau câtuşi de cât accesibile. amplasarea e 

mişto, nu-i de zis nimica. dacă vrei să vezi oameni din lumea filmului, teatrului, muzicii, şi mai ales dacă vrei 

un autograf pe ţâţă, eşti binevenit aici.  

orpheus:

cafenea pe lângă uniunea scriitorilor din moldova. 31 august. una dintre 
cele mai frumoase locaţii unde îţi 
poţi odihni oscioarele după o zi de 
lucru sau, spre exemplu, la vizionarea unui meci de fotbal. ceea ce-i minunat acolo, e curtea şi liniştea care îţi 
creează senzaţia că nu eşti in dă 
chişinău. cândva era în proprietatea uniunii localul. atunci lucra galea. 
atunci aveam 19 - 20 de ani şi 
treceam pe lângă cafenea şi mă uitam cu coada ochiului. vedeam pe cimpoi, vedeam pe crudu şi mi se părea 
incredibil. veneam la un ceai după 
ore doar să văd şi să admir scriitorii despre care auzisem doar prin reviste sau cărţi. ce să mai o, copilărie, unde eşti. cu timpul, cafeneaua a trecut 
prin modificări. au renovat, reformat spaţiul. au modernizat-o. orium, a 
rămas câte ceva din atmosfera de alte dăţi. rupere. este vin la litru. berea 
îi usturătoare ciu-ciuti, dar merge şi ea. poate, am speranţa, în anul ăsta 
la uniune se va privi campionatul 
mondial de fotbal. dacă aveţi vreo 200 lei în plus, devenim prieteni şi putem merge împreună acolo să ne mai 
odihnim de la ritmurile infernale ale oraşului.    

supliment Humanzone Nr.3 / Mai 2010
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E X T R AT E R E Ş T R I
Andrei Gamarţ

Nu e clar când au început să mă 
preocupe asemenea lucruri. Cert e 
ca această preocupare nesănătoasă 
a declanşat un mecanism ascuns 
căruia nu-i pot rezista. Acţiunile 
şi gândurile mele au căpătat o 
structură metodică, aproape 
maniacală. Fiecare cuvânt începe cu 
un plan, cu o schiţă de ansamblu. Să 
încep cu un exemplu banal. Unde 
ar putea să se ascundă extratereştrii? 
Extratereştrii nu sunt proşti. Şi ei 
ştiu să se ascundă foarte bine. Prin 
urmare nu ar trebui să-i căutăm 
în locuri comune, prin dulapuri 
întunecate, unde de obicei se 
ascund killerii sau vampirii, sau 
după caz, amanţii prinşi în vileag, 
nici după uşă. De asta şi se numesc 
„extratereştri”, adică cei care nu-s 
de pe „Terra”. Trebuie căutaţi în 
locuri la care nici nu te-ai gândi 
să te ascunzi. După uşă i-ar duce 
capul să se ascundă doar pe tipii 
cu ranga, sau cuţite sau în cel mai 
fericit caz cu pistoale. Extratereştrii 
nu se ascund nici în oglindă ca 
arătările celea horror din filme, nici 
în budă. În budă, se cunoaşte, se 
ascunde o mână care ar vrea să te 
apuce de boaşe, sau un şarpe, sau 
o caracatiţă, sau un ochi cu dinţi. 
Ei nu se ascund în cutii, pachete, 
pungi, unde mişună taracanii sau 
păianjenii, sau cele câteva grame de 
antrax. Nici în pachetele suspecte 
de la care te aştepţi să sară în aer. 
Extratereştrii nu se ascund nici 
după ecranele albastre, nici sub pat, 
nici în grădină. 

SĂ STABILIM, deci, UNDE 
AR PUTEA SĂ SE ASCUNDĂ 
EXTRATEREŞTRII?

Dacă eu aş fi Rămbo, nu mi-ar 
păsa atât de mult să mă ascund. Să 

mă furişez cu mitraliera de 2 m. 
pe braţ e nonsens. Extratereştrii 
însă se ascund. Şi, presupun, au 
un motiv forte să o facă. Dacă nu 
ar fi aşa, i-am fi întâlnit zilnic, în 
varii împrejurări. De ce se ascund? 
Probabil sunt foarte urâţi, sau 
din contra extrem de frumoşi, 
şi mănâncă vată de zahăr pe băţ. 
Sau ţin în secret prezenţa lor 
printre noi fiindcă ştiu ceva, ce 
ne poate hotărî soarta.  HUMAN 
înseamnă să cauţi, să descoperi. 
Probabil, extratereştrii stau acum 
în costumele lor invizibile super-
tehnologizate şi se hăhăie de noi. 
Pune degetul! Încearcă-ne! Aşa ar 
suna sloganul meu, azi. Cei care se 
numesc „extraterestri” ar aprecia o 
asemenea atitudine.

Deci unde se ascund ei?

Hai sa facem câteva supoziţii:

De exemplu: ei s-ar putea ascunde 
în receptorul telefonului mobil, în 
cutia poştală împreună cu facturile 
la gaz, lumină, apă, într-un pachet 
Djili cu seminţe de floarea-soarelui, 
într-un castron cu zeamă cu tăiţei 
de casă sau în unul din buzunarele 
portofelului, sub braţul transiprat, 
sau în nara dreaptă, lipiţi de pereţi 
să nu cumva să-l scoată cineva la 
lumină, în papucii urât mirositori, 
sub preş. Cine s-ar gândi să-i caute 
acolo, cu toată super-tehnologia 
lor. Orice contact cu noi, pentru 
ei este un prilej să ne studieze. De 
exemplu, ei ar putea foarte bine 
să mă pândească din buzunarul de 
la piept al interlocutorului meu, 
care îmi vorbeşte, chiar acum,  
despre cât de greu e să trăieşti 
în ziua de azi. DA, încuviinţez, dar 
extraterestrul nu-mi dă pace şi 
devin susceptibil. 

Dacă sub fiecare buton al 
telecomenzii de la televizor ar sta 

ghemuit un extraterestru, apăsatul 
telecomenzii, vreau să zic apăsatul 
conştientizat al butoanelor, ar fi 
un mare exerciţiu de imaginaţie. 
Dar abia acum încep adevăratele 
fantezii…

Să zicem că mâine îţi surâde 
norocul şi dai peste un 
extraterestru…Ce o să faci?

Să nu-mi zici că suni la NASA, îi 
faci poze şi-l predai oamenilor de 
ştiinţă, care, la rândul lor, îl vor da 
echipat nou nouţ armatei. Poate 
ai vrea să chemi pe cei de la TV să 
îţi pună microfon la reverul hainei 
şi numele tău + „senzaţional” pe 
sticlă. Omul care a stabilit contactul 
cu marţienii! Marţienii există! Un 
marţian viu în direct! Numai pe 
canalul tău! Sau poate păstrezi 
secretul, vă faceţi amici şi mergeţi 
duminica la bazin să holbaţi ochii 
la fete. Altă variantă ar fi să-l ei 
frumuşel şi-l donezi unui ONG, în 
scopuri umanitare. Să-l pui la cusut 
drapele şi mingi, să-l înveţi imnul 
naţional, să-l hrăneşti cu „mancă” 
în fiecare dimineaţă, cu linguriţa, ca 
la grădiniţă. Extratereştrii sunt ca 
pâinea caldă, ca pâinea de la iepure, 
gustul din copilărie care te făcea să 
adormi cu zâmbetul pe buze, chiar 
dacă te-a mustrat educatoarea, 
chiar dacă un băieţel ţi-a dat în cap 
cu macaraua, chiar dacă te-ai pişat 
în pat, chiar dacă o fetiţă te-a văzut 
în starea asta stânjenitoare. Poţi 
face multe… de exemplu, cum ar fi 
să sapi grădina cu un extraterestru, 
să îl amanetezi, să-l razi în cap, 
să-i promiţi ceva şi să nu respecţi 
promisiunea, să daţi un party „junk 
food” la el acasă. Orice ai face, 
pentru el tot vei rămâne un obiect 
de studiu. 

Hai, pune degetul! Încearcă-ne! 
Extraterestrule misterios. 

Interviu
cu Oleg Carp

 
de Victor Ţvetov

Oleg, ai avut mai multe tentative de a trimite volumele tale 
de proză la unele din cele mai cotate edituri, ca Humanitas 
şi Polirom. Să înţeleg că te-au refuzat? De ce? 

E vorba de calitatea scriiturii sau e altceva la mijloc? O să 
mai încerci să trimiţi volume la aceste edituri? 

Dacă ieri turbam de tristeţe şi disperare că m-au refuzat 
editurile de care ai pomenit, azi, slavă Domnului, îmi 
dau seama că bine au făcut. Tot răul e spre bine, vorbă 
veche. Prostiile pe care le debitez pe şiruri întregi de 
pagini editorii nu sunt obligaţi să mi le publice. Ce are să 
iasă la tipar, o să iasă şi-aşa, fără eforturi de a te impune. 
Înseamnă că  vorbăria mea scrisă nu prezintă absolut 
niciun interes pentru nimeni. Deocamdată. Nereuşita 
este de fapt o reuşită. Depinde cum priveşti şi din ce 
unghi pândeşti. În ce mă priveşte, eşecul nici nu supără, 
nici nu deprimă, asta mă face mai atent asupra prostiei 
mele pe care vreau s-o desenez la final.

Oleg, ştim că în Basarbia e cam greu să te impui ca tânăr 
scriitor. Tu faci paşi concreţi pentru a te mediatiza ca 
scriitor sau consideri că nu e ceva primordial pentru tine? 

Primordial în viaţa asta este cana cu apă şi iubirea, 
părerea mea. Restul lucrurilor fac parte din decor. Abia 
acum am înţeles că nu e vorba de Basarabia sau Londra 
sau Palestina sau cărţi editate sau cronici făcute de 
oameni importanţi. E vorba de tine însuţi. Să te găseşti 
pe tine. Pe urmă, mai discutăm.  

Cum crezi, există reviste literare care susţin scriitorii tineri 
din Basarabia sau majoritatea se îndreaptă spre scriitorii 
deja consacraţi?

Majoritatea revistelor literare de la noi au fost şi rămân 
nişte mentori fideli pentru tinerii scriitori. Şi bine fac. 
Sau poate că nu fac bine.

Crezi că în România  există mai multe perspective pentru 
afirmarea  unui scriitor? Ai fi vrut să te formezi  în cercurile 
scriitorilor de acolo? Ce perspectivă ar avea un scriitor 
basarabean în marea literatură română? 

Indiferent de spaţiul geografic unde te afli, dacă ai să 
emiţi un mesaj natural, el va ajunge la director. Director 
= inimă. Important e să-ţi audă mesajul directorul. 

Fiecare om are câteva filme preferate. Care sunt filmele 
tale cele mai apreciate? Ce părere ai despre filmele porno, 
putem să le numim artă? Ce beneficiu aduc aceste filme 
omenirii? Şi acum o întrebare mai nelalocul ei: tu eşti un 
consummator de filme porno?

Glumesc. Sunt o mulţime de filme bune, dar cele mai 
bune sunt cele porno. Aceste ecranizări groteşti aduc 
omenirii o gură de aer proaspăt. De aceea, permiteţi-
mi să le recomand şi copiilor.

Mult iubita noastră marijuana, pâinea noastră cea de toate 
zilele, nu-i secret că se consumă şi la noi. Oleg, întrebarea 
mea cea mai directă, consumi marijuana? Dacă da, de 
unde o iei, care sunt sursele? Ce daune şi beneficii poate să 
aducă ea unui consumator înrăit şi mai ales unui scriitor?

Marijuana. Da. O sursă de inspiraţie pentru cei proşti. 
Fumez la greu, cu gând să-mi pară mai interesantă viaţa. 
Dar se întâmplă cu totul invers, inhalând fumuri groase 
de marijuana, eu fug de viaţă. Iată acesta se cheamă 
eşec vital, mintal dacă vreţi.

Vrem, nu vrem, gruzurile fac parte din viaţa noastră.Oleg, 
sunt zile când ai remuşcări faţă de viaţă, care sunt ele? Ai 
avut tentative de sinucidere pentru un anumit fapt din viaţa 
ta, dacă da, care ar fi el?

Nu vreau să mor. Niciodată nu mi-am dorit asta. 
Dimpotrivă, fug în urma vieţii, ţinându-mă strâns de 
poala fustei ei. Mulţumesc, Vadim. Vreau să trăiesc 
măcar până mâine.
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Posthuman War (I1)                                                                                   andrei gamarţ

Va urma...

OLIA PENIA

all day moisture 

n-o să-ţi scriu mult
vreau doar să ştii că aici trăiesc eu
alături de trei sute de milioane de oameni
pe care n-o să-i pot niciodată atinge

ei trec pe lângă mine în fiecare dimineaţă
iar eu îi privesc prin vitrine 
cum muşca din sandvişuri şi sorb din pahare de plastic
ochii lor rotunzi şi goi
se închid se deschid 
se închid rar asupra aburilor

trec pe lângă ei în fiecare seară
şi ştiu ca ei luptă pentru o lume mai bună
că vor să salveze planeta şi clitorisul femeilor din 
triburi
că li se rup inimile pentru copiii de pe ecrane.
teoretic, sufletele lor sunt mai mari ca mall-ul din 
crângaşi

uneori ating geamul cu degetele 
şi las în urmă dâre adânci şi lucioase 
care se închid încet după mine

râcâi cu unghia în carne
apoi încui uşa. încui tot

dincolo de ziduri, gurile lor înghit bucăţi mari de 
lumină.

fragment 

când am deschis ochii prima oară eram 
un animal, eram mai puţin decât un animal, 
eram o cameră de luat vederi, un obiect 
care vedea alte obiecte. atunci, de frică, am 
închis repede ochii şi-am adormit la loc.

când m-am trezit a doua oară, toate erau 
acolo, toate erau la fel. în cap îmi ticăia ceva, 
se învârtea repede, ca un şoarece prins, nu 
găsea nimic. o lua de la capăt. apoi a început 
să roadă din os. vrea să iasă afară, mi-am 
zis cu grijă. să nu cumva să mă mişc. într-un 
colţ, s-a deschis ceva rău ca o gură neagră 
care pândeşte în spatele uşii. apeşi încet pe 
clanţă şi mai apuci doar să o vezi venind.

a treia oară, am deschis ochii repede. 
aproape de mine se auzea foarte egal şi 
neîntrerupt un urlet. de groaza ce m-a 
cuprins, am muşcat perna. tot atunci se 
făcu linişte. în jur, toate erau curate. acum 
ieşeau din mine lacrimi, sânge şi muci şi 
nişte sunete mici. degetele se chircesc ca 
la păsările moarte, degetele ca nişte păsări 
moarte, degetele moarte. aici nu e nimeni 
să te cuprindă. o rază de soare peste mine. 
eu am uitat ceva. o rază de soare peste 
mine, mă taie în două ca un cuţit. ei au tăiat 
ceva din mine.
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Matthew Lippman 

Marriage Pants
Traducere de Vadim Vasiliu

Nu mai ştiu când viforul căcăcios al căsniciei eşuate 
se potolise. 
Vorbesc despre oamenii cu care am fost la liceu,
la colegiu şi la vilele italiene, 
unde puteam să ne uităm la Vezuviu şi, chiar de nu-l 
puteam vedea, 
ni-l imaginam,
şi dacă nu eram în stare nici de asta,
ne jucam cu sunetul cuvântului 
în timp ce se încolăcea ca nişte amanţi în călduri
în dosul gâturilor noastre. 

Erau acolo Jack şi Lucinda, 
care au petrecut trei ani meşterind banjo
la care niciunul dintre ei nu a cântat vreodată,
dar plantele înfloreau în apartamentul lor puturos de 
lângă Gowanus
deci nu mai conta. 
Persista întrebarea: 
Cine dracu’ sunt eu 
şi ce naiba am făcut până acum?  

Apoi au fost Katie şi Todd cărora le plăceau 
icrele şi vrăbiile.
Ei au vrut să aibă un copil şi, slavă dracului, nu l-au 
făcut. 
Când Katie l-a părăsit,  a aruncat în aer motocicleta 
lui Todd
şi copiii din mahala au fugit până la bloc pentru un 
moment
ca să vadă bucăţile împrăştiate 
apoi s-au întors la baschet şi la loviturile bong.  

Vroiam să o facă 
pentru toţi oamenii de pe planetă. 
Am vrut cancerul ei şi dorinţa lui insaţiabilă pentru 

fete obeze 
la Target
să fiu bătut până la moarte;
să le demonstrez crainicilor TV ai secolului 21 
că nimeni nu înţelegea ce naiba îndrugă ei acolo 
când prezintă ştiri la TV 
că mariajul era pe moarte ca o femeie obeză 
în secţia cu lenjerie 
din Target-ul local. 

Era straniu, 
ca şi cum oamenii nu divorţaseră, 
dar mai mult de atât, ca şi cum erau pe moarte, 
târându-se în pământ cu viermii şi rădăcinile 
pentru a se ascunde îngroziţi 
în timp ce copiii lor alergau spre autobuzul şcolar şi 
spre Batmobile
şi Cuptorul EZ care, desigur,
niciodată, niciodată, niciodată,
nu lua foc.

Din cauza asta vroiam să-mi bat poştaşul  
şi femeia care mi-a vândut cablul de internet 
şi pe Lou, băiatul de la telefon,
de parcă toate ar fi fost o reflecţie despre cum am 
uitat să vorbim
unul cu altul. 
Dar nu a fost
Era vârsta. 
Era vârsta când se rod pantalonii căsniciei,
neîngrijiţi. Un crac ros la genunchi,
altul, în zona perineului.  
Era o haină aiurea, cusătura strâmbă, cu tivitura pe 
dinafară
şi eu ştiam asta. 

 Apoi m-am însurat. 

Opt ani mai târziu,
amicul meu Stu mi-a spus: 
Cum păstrezi legătura? 
I-am spus:
Dacă vrei să rămâi aproape, fii aproape.

Dacă vrei să fii îndrăgostit,
fii îndrăgostit. 
E ca şi cum te uiţi la TV. 
Ca ping pong-ul după cină. 
Ridici mingea, ridici
paleta.   

Dar cine dracu’ am fost eu?
În unele dimineţi, mă trezesc şi nu-mi pot lega 
şireturile. 
Am patruzeci şi patru de ani şi nu pot să prăjesc o 
felie de pâine. 
Puştoaica mea plânge fiindcă are mâinile ude;
soţia mea se dezbracă în faţa ferestrelor deschise. 
Ce ar trebui să fac? 
Mă trezesc. 
Spun bună dimineaţa. 
Îmi îmbrac pantalonii

andrei gamart

beautiful deadline
progressive and full mr. death
I’ll settle down with you in a small brain
my skin lifts up to an invisible sky
like a long populated iron train
go ahead mr. death
beautiful deadline

listen to me, I draw a box
into the box we stay together
my secret my bird my progress
in this day we are presumably dead
mr. death folded in my mind
I risk playing beautiful deadline 

foto: Andrei Gamarţ
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HZ kids
ROXBOX
Where does Love begin?
The bedtime story is over and so Mom & Dad give the 
Child a kiss:
“We love you so much, our love!”
And then the lights turn off and there is nothing left to 
see but a dark piece of sky, spotted with little twinkling 
stars.

“… But where does Love begin?” the Child wondered 
out loud, climbing off the bed and watching out the 
window. “I shall ask around and find out…”
And so he did.

“Love begins at nighttime, in dark places, where you 
can see its light,” whispered a little star, from a corner 
of the window.
And the Child thought that was funny – his room was 
swamped in darkness, but there was no love around to 
be seen.

“Actually, Love begins in a bowl of fresh milk,” said 
the soft kitty, purring from under the bed. The Child 
thought that was funny too – how could Love begin in 
a bowl of milk?

“Love begins with rain”, whispered the grass and the 
jasmine bushes below the window.
The Child thought about how he liked to watch the 
rain, but he admitted he’d never seen Love pouring 
down from the clouds. 

“Love begins where freedom starts,” whispered the 
wind.
“Love begins with a game”, said the toys hidden in the 
closet

But the Child was getting sleepy, so he decided to ask 
more about that next morning…

When he woke up, the first person he saw was his 
Grandma.
“Grandma, where does Love begin?” asked the Child.
“Love begins with a hug”, said Grandma smiling and 
hugging her Grandson.

The Child hugged her back and went downstairs. There 
was Grandpa.
“Grandpa, where does Love begin?” 
“Oh, dear! Love begins early in the morning, when you 
see the smiles of all your dear ones,” Grandpa said and 
smiled.

The Child smiled back at him. 

Then, his older sister came in, biting from an apple.
“Hello, Sister! Can you tell me where Love begins?”
“Sure, that’s easy! Love begins with sharing!” his Sister 
told him, handing the Child half of her apple.

In that moment, his Parents came in.
“Good morning, Mom & Dad! Please tell me: where 
does Love begin?”
Mom and Dad smiled at him and said:
“Love begins right here and now. And what is more 
important is that Love begins all the time, it never 
stops. We should remember this more often…”

The child thought about everything he has learned. So 
love hides in dark places – even if it’s hard to be seen; 
sometimes, it begins in a bowl of milk, love stars with 
rain and where freedom begins, love stars with a game; 
Love is in a hug and in the smiles of the people around 
you, Love is when you share something with somebody, 
Love begins here and now and all the time…

“THAT MEANS LOVE IS EVERYWHERE!” said the 
Child happy to finally discover the answer he was 
looking for.

…And that was something he always remembered. 


