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cititorul(e) Tiuk!
TIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK!

OK! Tak. Necenzurat(ă).
Ankeştiuka se impută, nu se-mpute, de la kap. (o să vedeţi voi, kă aşa e!)

Mikhail mi-a cerut să skriu, însă eu nu ştiu.
Punkt.

Fakt este kă...
Dakă intri-n TiuKestionar măkar să nu fie prea literar... kă te trezeşti ku kritika literară pe 

kap, şi asta – dar delok! – nu-i bine.
Rişti să pierzi şansa de a intra în Antologia Tiuk, de a avea parte de Cronici Tiuk, de 

Premii Tiuk (se dau şi bani?), de un lo(o)k cinstit în Arhiva Tiuk ce să mai spui...
Akum... 
TIUK! 

Înainte de a-i vizita auzisem despre ei (echipa) şi despre ea (revista) că sunt cei mai buni 
ai celei mai bune reviste literare electronice. Nu sunt sugrumaţi de papioane invizibile, îi 

preocupă problemele de-acasă (când prin mijlocul casei tale curge o apă nu ai odihnă, de-o 
parte un copil, de cealaltă al doilea), primesc multă lume la masă, dar au şi onestitatea de 

a spune cine le-ar strica bucatele. Sunt mai europeni decât plimbăreţii care despică-n patru 
şi-n gol firul europenităţii noastre retardate. 
Unde e Tiuk! e lok de Pagini basarabene...

E bine că sunt.
Cititorul Tiuk! trebuie să fie un pik... Tiuk!

Cred kă acesta-i sekretul:
Fii TIUK! (de vară şi de toamnă,

de iarnă şi de primăvară!) 
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Alexandru 
VAKulOVsKI

Lars
Odată Baston a apărut la mine în 
Chişinău cu Lars. Lars era un blazat 
clasic, îl durea în pulă de tot ce 
se întâmplă în jur. Din câte mi-a 
povestit Baston, Lars era dintr-o 
familie bună, cu rude prin ministere 
etc. Lars şi-a băgat pula şi a tăiat-o 
de-acasă. Apoi a fost găsit de cineva 
de la O. Băncilă la o mănăstire. 
Picta icoane. A fost adus la liceul de 
artă, era păcat să se piardă. 

Lars se apucase să scrie şi şi-a băgat 
picioarele şi-n liceu. Scria piese 
foarte haioase. Ceea ce-l enerva 
pe Baston cel mai mult era că Lars 
putea să-i imite perfect semnătura. 
Lars mi-a lăsat atunci o casetă, o 
compilaţie de muzică bisericească 
şi trash. Lucram atunci la o revistă 
de căcat, aşa că într-o seară, când 
nu ştiu ce se întâmplase cu lumina, 
la o lumânare am făcut un trialog 
despre literatură. A ieşit destul de 
haios, chiar dacă, sau tocmai pentru 
că nu m-am mai dus la ziarul ăla. 
Trialogul a rămas doar în varianta 
lui audio, apoi s-a pierdut pe undeva. 

Noaptea, când Baston se culca după 
ce ţinea un concert de vreo patru ore 
şi scria vreo zece poezii, ieşeam cu 
Lars la plimbare. Mergeam mai mult 
pe la Lacul Komsomolist şi înspre 
Buiucani, că pe-acolo era mai mişto. 
Era înalt, slăbănog, cu plete lungi. 
Ştiu că mai avea un pseudonim cam 
de-a’mpulii, dar fiecare e cu pizda 
mă-sii.

Odată, când ne plimbam aşa, a oprit 
lângă noi o maşină de gabori. Erau 
doi. S-au legat de noi şi au încercat 
să ne lovească cu bulanul. Erau beţi 
criţă, aşa că i-am oprit mâna unuia, 
i-am tras bulanul din mână şi i-am 
tras un picior în coaie. Celălalt a 
scos pistolul şi a încercat să tragă, 
dar Lars i l-a smuls din mână. I-a 
împuşcat pe ambii. Apoi am tăiat-
o. Dacă ne lăsam pe mâinile lor 
probabil că ne duceau undeva şi ne 
pizdeau cu bulanul aşa, pentru că 
Lars era pletos, şi român!, iar eu ras.

Apropo, faza cu români. A păţit-o 
Oedip. Accentul lui de basarabean 
s-a cam pierdut, dacă stă de vreo 
zece ani în Bucureşti. Într-o seară a 
nimerit şi el într-un scenariu relativ 
asemănător. Se ducea spre casă 
noaptea şi l-au strigat nişte gabori. 
A mers şi a constatat că toţi sunt 
vafli de beţi. L-au întrebat ceva şi 
el le-a răspuns. Atâta le-a trebuit: 
aista-i român, paţani, dă-i pizdeală 
pidarazului! Şi au tăbărât toţi peste 

el. Noroc că Oedip e sprinten când e 
vorba de menţi şi are picioare lungi. 
Altfel simţea pe propria piele gustul 
prieteniei moldo-române.

Mai târziu Lars a dispărut. Am aflat 
despre el doar că e bănuit că i-a 
furat verigheta mamei lui Baston, 
a împrumutat bani de la toată 
intelighenţia din Iaşi, de la cine a 
mai putut a mai furat câte ceva şi 
pa! pentru toată lumea. 

Din când în când îi mai ascult caseta 
pe care a zis că va veni să şi-o ia. 
Mi-ar plăcea să ne mai plimbăm 
prin Chişinău, nu de alta, dar aveam 
discuţii interesante, pe mine nu m-a 
furat, deci era băiat bun. ANKETIUK: 

Care e relaţia ta cu muzica? Cînd scrii, muzica te ajută sau din contra?

Şerban FOARŢă: Cînd scriu, scriu, iar cînd ascult, ascult. Cine le face simultan pe amîndouă, 
nu neg că scrie, însă nu ascultă. Muzica este, pentru el, una „de fond”: un vag fundal sonor, un zumzet 
tot mai fără noimă, ba chiar un zgomot anodin. E preferabil să asculţi, scriind, ţîrîitul greierilor, ploaia, 

foşnetul vîntului, „foşnirea mătăsoasă” a mării lui Ion Barbu sau „freamătul de codru”. La rigoare, chiar 
rumoarea străzii, cînd aceasta nu-i prea agresivă. Vorba unui poet faimos: „Cette paisible rumeur-là/ 
Vient de la ville!” – Nu spun că muzica se cade ascultată în maniera dnei Verdurin, cu efort maxim, 

simulat sau nu. Numai că ea este inteligibilă ca scrisul. Dacă pictorul, în timp ce zugrăveşte, se poate 
întreţine cu unul sa cu altul, – cînd lucre(e)ază, scriitorul tace. Aşijderea, compozitorul... Un motiv, în 

fine, subiectiv: cînt, de pe la şapte ani, la pian. Muzica, pentru mine, e o activitate. Ca, din cînd în cînd, 
producător de muzică, în ipostază de interpret, al ei, mai bun, mai prost, postura de ascultător pasiv 

al muzicii nu mă atrage. Fie şi cînd n-o interpretezi tu însuţi, ea nu e un „bruitaj” stupid, ci un proces 
inteligibil şi semnificativ, ca şi lectura.   

TiuKestionar extrem
Ruxandra ceseReAnu

1. Se spune că în literatură, ca autor, nu trebuie să ai limite. 
Nimic nu este interzis. Care e punctul tău de vedere?

- Depinde de intelect şi talent. Trebuie să ai talent maxim 
ca să poţi scrie despre lucrurile interzise. Iar literatura 
trebuie să scrie despre astfel de lucruri interzise. Pentru 
că o altă artă care să vorbească despre aşa ceva nu există. 
Limite, graniţe, vameşi. Eu sunt sătulă de ei şi ele. Dar ca 
să le încalc trebuie să probez că am talent major, altfel nu 
am nicio şansă pe lumea asta.

2. Ce e permis în literatură şi în realitate nu?

- Permis este totul, mai ales dacă îl credităm pe Ivan 
Karamazov, care rosteşte cu obstinaţie chiar lucrul acesta 
(şi nu doar pe Ivan K să-l credităm, ci şi pe mult mai 
faimoşii filosofi care-l întrec cu insolenţa lor ideatică 
pe îndeajuns de faimosul personaj dostoievskian). Dar 
depinde cum arată permisul nostru de portarmă pentru 
literatura pe care o scriem.

3. Cunoaşteţi cazuri când normalul din literatură 
reprezintă extremă în viaţă?

- Cam toţi scriitorii au trecut măcar o dată în viaţa lor 
printr-un astfel de caz. Şi a trebuit să se descurce aşa cum 
au putut, cu extremităţi şi extreme cu tot.

4. Ce puteţi face în literatură şi în viaţă nu?

- În literatură poţi face aproape orice, în viaţă poţi face 
doar ceea ce este îngăduit în limitele moralei. Şi este 
normal să fie aşa, doar de aceea suntem făpturi omeneşti, 
şi nu animale.

5. Scriitorilor li se iartă mai uşor faptele extreme în 
realitate?

Scriitorilor nu li se iartă nimic dacă nu au talent. Şi li se 
iartă tot, dacă au.
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Mihail VAKulOVsKI

Păstrează restul
Grupul fitness-rock RUBLY din Sankt-Petersburg, format de Serghei Shnurov 
(cunoscut ca Shnur, liderul formaţiei LENINGRAD), a postat albumul de debut 
pe site-ul RUBLY, de unde poat fi salvat gratuit, fără rest. Albumul se numeşte 
„Fără rest” («Сдачи не надо») şi trebuie compus din cele 27 de piese care 
pot fi descărcate gratuit de pe site-ul formaţiei. De altfel, iată recomandările 
RUBLY: 

„Fă tu însuţi albumul formaţiei RUBLY

Numărul de piese recomandate: 13

Ordinea pieselor – după propria dorinţă

Salutăm răspîndirea piraterească”. Aici întîlnim o încurajare făţişă a descărcării gratuite 
a muzicii, a transmiterii mai departe şi a ascultării 
fitness-rock-ului oriunde şi oricînd. Formaţia 
RUBLY e compusă din foşti membri ai formaţiei 
LENINGRAD şi cîntă acelaşi rock punk, doar că şi 
mai dur, şi mai direct, cu mesaje şi mai îndrăzneţe, 
mai pe faţă, mai libere, dacă putem spune că 
LENINGRAD s-au autocenzurat vreodată cît de puţin. 
O formaţie de criză, cum a spus Shnur, în Leningrad 
cîntînd un nr. f. mare de muzicieni. Eu mi-am salvat 
toate piesele şi acum le ascult, încă n-am compus un 
album din 13 piese, dar vă invit să ascultaţi şi voi 
piesele, apoi să ne compunem fiecare propriul album 
RUBLY, cu aceeaşi denumire, doar că din piese 
diferite. Mă gîndesc dacă să fac două albume sau să 
las toate piesele şi să le ascult la întîmplare. Pînă una 
alta, vă dau sursa: 

www.ru-bl.ru

Descărcaţi, ascultaţi, selectaţi, bucuraţi-vă, antrenaţi-
vă, că e fitness-rock cu domnul profesor Shnur! 

Mitoş MIcleuŞAnu

Petruşka - porcul trist

Într-o dimineaţă, Petruşka - porcul trist, s-a trezit, s-a 
uitat în părţi şi a întrebat: De ce, de ce acum, de Crăciun? 
Dar n-a apucat el bine să se întristeze, că a intrat Gavril 
- gospodaru, cu baioneta în mîna vînjoasă şi a spus: Hai 
Petruşka, lasă poeziile şi hai, oaspeţii vin mîine, iar piftia 
încă nu-i gata. Petruşka s-a uitat întristat la Gavril şi l-a 
întrebat: De ce, de ce? Spune-mi, ce ţi-am făcut? Cum 
adică ce mi-ai făcut, a întrebat Gavril. Nu mi-ai făcut 
nimic, dar aşa se cuvine, asta-i soarta Petruşka, ăsta-i 
destinul... Cărniţa e bună, şi doar n-am cheltuit cu tine 
degeaba atîtea castroane de lături, atîta zahăr, atîta pîine. 
Atunci Petruşka a spus: Bine gospodarule, fă cum vrei, 
dar aş vrea să-mi îndeplineşti o dorinţă înainte de moarte. 
Aş vrea să te duci la editură cu poeziile mele şi să încerci 
să le publici. Dacă voi fi mort, ei o să publice neapărat 
o carte, iar tu, gospodarule, te vei îmbogăţi şi vei deveni 
boier. Şi dacă vei deveni boier, te rog mult să-mi faci 
şi mie un mormînt mai frumos, măcar o lespede de 
marmură pe care să fie scris numele meu - Petruşka şi o 
poezie de-a mea nu prea mare. Aceasta:

Treuca mea e mititică 

Sunt murdar şi singurel

Viaţa-i scurtă dar frumoasă

Vreau un rai mai mititel

Gospodarul înlăcrimat s-a apropiat de porc, l-a scărpinat 
după ureche şi i-a spus: Îţi promit Petruşka, voi duce 
poeziile tale la editură. Piftia a fost bună şi familia a 
mîncat în linişte şi smerenie, evitînd să-şi intersecteze 
privirile.

constantin AcOsMeI

MALE DICAT

(în fiecare noapte înainte de a

stinge lumina intru în bucătărie

cu gîndul să dau drumul la gaz

pînă la urmă dau drumul la apă

iau un pahar îl clătesc apoi beau

şi mă clatin de silă mă gîndesc

“acolo în largul oceanului

pe o mare fîşie de cer nu a

zburat niciodată o pasăre”)
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Mihail VAKulOVsKI

Bărbaţi.
Tirani şi subcălcîiulfemeinici

În ultima vreme ascult la MP3 doar 
audiobook-uri, de fapt audioknighi, 
fiind vorba de cărţi ale scriitorilor ruşi 
contemporani (dar am în aşteptare şi 
nişte palahniuci & henrymilleri…). 
Ultima a fost „Bărbaţi” de Victor Ero-
feev, pentru mîine avînd deja în MP3 
„Kremlinul de zahăr” de Vladimir 
Sorokin. Le ascult doar din mers, nu 
la serviciu, nu acasă (aşa că am tot 
fost întrerupt din… citit, ştii cum e?). 
„Bărbaţi” de Victor Erofeev e citită 
artistic de Alexei Aptovtzev şi editată 
de AudioKniga (2009), un interpret 
extraordinar, ca şi ceilalţi actori ruşi 
pe care i-am ascultat pînă acum, de 
altfel. Cartea este extraordinară, am 
şi varianta hîrtioasă, o citisem, dar 
mi-a făcut mare plăcere s-o şi ascult, 
pentru că povestirile eseistice ale 
lui Erofeev sînt super inteligente şi 
tăioase, ironice, pline de exemple şi 
de istorioare despre bărbat şi femeie 

în general (în toate poziţiile posibile 
şi imposibile), dar şi despre anumiţi 
bărbaţi celebri care pînă la urmă tot 
oameni sînt, abia apoi mari scriitori, 
mari politicieni, mari fustangii sau 
„subcălcîiulfemeii”-nici, dependenţi 
de ceva sau cineva. Audiţia unei 
cărţi bune te face să vrei şi să citeşti 
cartea, dar şi s-o cumperi şi s-o ai în 
bibliotecă, deci audiobook-urile nu ar 
trebui să-i sperie nici măcar pe editorii 
tradiţionalişti. Ascultînd „Bărbaţi” m-
am gîndit şi la o traducere, care ar fi 
şi plăcută, dar şi destul de complicată, 
Erofeev avînd un stil aparent simplu, 
dar deosebit de subtil. Nu mai ascultaţi 
doar muzică & sunete, ascultaţi – 
măcar din cînd în cînd – cîte o carte. 
Ascultînd cărţi bune veţi cîştiga timp, 
nu-l veţi pierde! 

 Озвучивает: Алексей Аптовцев, 
Издательство: АудиоКнига, 2009

MAsHInA 
VReMenI /                 
 Andrei MAKAReVIcI
(Traducere de Mihail Vakulovski)

Oraşul de cristal

Ieri am fost 
Într-un oraş imens,
Şi în fiecare casă 
În loc de ferestre 
Vedeam doar oglinzi.

Am mers pe străzi
Şi oraşul era plin de reflecţii
Care mă urmăreau ca nişte umbre,
Ascultîndu-mă tăcute.

Dacă pur şi simplu
Zîmbeam,
Tot oraşul îmi zîmbea
Şi dacă încurajam pe cineva
Toată lumea mă încuraja imediat.

Uneori mi se părea 
Că oraşul e viu
Şi că sînt înconjurat
de un milion de oameni.
Nu îmi venea să cred 
Că sînt doar eu,
Iar în jur sînt doar oglinzi...

Ele nu se pot certa:
Ele seamănă unele cu altele.
În scurt timp oraşul am părăsit
Şi oraşul s-a pustiit...

Plecînd – pleacă

Plecînd – pleacă, nu regreta şi nu 
zăbovi.
Ce ne aşteaptă în viitor? 
Răspunsul la această întrebare 
A fost adus şi dus de vînt. 

Uită-i pe toţi cei care
Ţi-au rămas datori,
Ieşi în pragul casei
Şi spune-ţi: „Fugi”.
Lasă fetele să plîngă după tine,
Şi duşmanul să respire uşurat,
Iar cei care ţi-s dragi cu adevărat,
Te vor înţelege neapărat.

Plecînd – pleacă, nu regreta şi nu 
zăbovi.
Ce ne aşteaptă în viitor? 
Răspunsul la această întrebare 
A fost adus şi dus de vînt. 

Să te rupi de tot ce ţi-e drag
Nu e deloc uşor,
Să laşi aici 
Tot ce te ţine ca o ancoră.
Să dai chitara ta –
Lasă să cînte şi altcineva.
Să-ţi răsfoieşti cărţile preferate
Şi să nu alegi nici una.

Plecînd – pleacă, nu regreta şi nu 
zăbovi.
Ce ne aşteaptă în viitor? 
Răspunsul la această întrebare 
A fost adus şi dus de vînt. 

ea trece prin viaţă rîzînd

Ea trece prin viaţă rîzînd.
E vaporoasă ca vîntul şi niciunde în 
lume
Ea nu se va face de ruşine.
Metodă sigură de a fugi de probleme 
- de parcă n-ar fi:
În toate vede lumina de zi!
Ea trece prin viaţă rîzînd.
Se întîlneşte şi se desparte
Fără să se întristeze
Că întîlnirile-i sînt unice, iar 
despărţirile - imediate. 
Şi noile chipuri
Se grăbesc să se topească
În cercul difuz
Cică de amici şi amice.

Şi noile chipuri
Se grăbesc să se topească
În cercul difuz
Cică de amici şi amice.

Ea trece prin viaţă rîzînd.
În vizită ea e la fel de distinsă 
Ca acasă, unde totul i-e familiar.
Norocul e cu ea, viaţa i-a reuşit.
Şi toţi, fără excepţii,
Se întorc încîntaţi după ea. Şi nici 
nu observă
Cum nopţile plînge
Cea care trece prin viaţă rîzînd...

Vi
ct

or
 E

ro
fe

ev
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Mihnea BlIDARIu

Killing In The 
Name (Rage 
Against The 

Machine)

Cuţitul intră uşor în ceafa moale şi 
parfumată a lui Ştefan Bănică Jr. 
Individul mai apucă să-l privească 
o dată, cu acel aer de băiat dus 
la curve din perioada interbelică, 
înainte de a se prăbuşi sec pe 
parchet. „La dracu, ăsta nici mort 
nu renunţă la rolul de prezentator!”, 
scrâşni, cu dispreţ, printre dinţi. 
Îşi îndreptă apoi atenţia spre 
dulap, de unde se auzea respiraţia 
întretăiată a Andreei Marin Bănică. 
„Sărumânaaa!!!”, urlă, smulgând 
uşa cu totul. Începu să râdă sălbatic 
când o văzu pe vedetă cu fardul 
şiroindu-i pe faţă, aproape goală. 
„Păcat că nu sunt şi violator, 
păpuşă. De fapt, norocul tău, mori 
neîntinată.” Îi puse pistolul Carpaţi 
în frunte şi trase. Capul ei îi amintea 
de un episod din South Park, în care 
Britney Spears îşi zburase juma 

din căpăţână, într-o încercare de 
sinucidere nereuşită... doar că, spre 
deosebire de aia, asta chiar murise. 
Good job.

Fetiţa îl privea oarecum mirată, 
în pătuţul ei roz, cu papuceii şi 
costumaşul marca Mihai Albu. 
Sau Cătălin Botezatu, naiba ştie. 
Oricum, le făcuse felul la amândoi. 
Ideea îi venise de mult, înainte să 
se anunţe sfârşitul lumii, însă nu 
avusese curajul s-o pună în aplicare. 
După anunţ, însă, în haosul ce se 
instalase, putuse uşor să facă rost 
de un pistol şi o puşcă automată, 
de la o unitate militară aflată lângă 
Timişoara. Prima victimă fusese 
Marian Iancu, patronul echipei de 
fotbal, căruia îi luase şi maşina, 
pentru a ajunge la Bucureşti. Lista 
era foarte lungă, însă aproape 
nimeni nu se sinchisea de ceea ce 
făcea – mai întâi din cauza panicii 
generale, apoi deoarece tuturor li 
se părea un act de o absurditate 
infinită: oricum aveau să moară 
cu toţii! Se gândise şi el la asta şi, 
cumva, le dădea dreptate. Însă în 
rutina omorurilor găsise un sens şi o 
posibilitate de a uita ce avea să vină. 
Tocmai pentru că oricum ar fi murit, 
ce conta că mureau mai repede?...

De când începuse, în adolescenţă, 
să înţeleagă felul în care această 
societate funcţiona, simţise o scârbă 
imensă pentru politicieni, vedete, 
fotbalişti, baştani, baroni, judecători 
şi toţi cei care furau pe rupte şi 
o duceau în puf. Nu era nimic 
nou în asta, o lume întreagă ura 
aceste personaje. Diferită era doar 
determinarea lui de a-i extermina. 
Însă îi lipsea curajul; nu avea nici 
talente de lider, ca să pornească o 
mişcare radicală, un grup de asasini, 
ceva... Era doar un băiat sărac şi 
laş de la marginea Timişoarei. 
Mediul muncitoresc, plin de alcool 
şi disperare, îi alimentase ura şi 
planurile, însă tot nu-i dăduse coaie 
pentru a trece la acţiune. Se ducea la 
concertele celor de la Implant Pentru 
Refuz, unde plângea de fiecare dată, 

din cauză că versurile i se păreau 
atât de adevărate încât îi era ciudă 
că nu le scrisese el, unde urla şi îi 
venea să ia un par şi să îi pocnească 
pe toţi, pentru că nu făceau ceva – să 
îl elibereze de dorinţa ucigaşă, să îi 
omoare ei pentru el. De altfel, nu de 
puţine ori sfârşea dat afară pentru 
că lovea spectatorii cu picioarele şi 
pumnii, fără să se mai uite, în accese 
de furie necontrolate...

Sfârşitul lumii îi oferise ocazia 
perfectă de a-şi pune planul în 
aplicare. În Bucureşti, odată ajuns, 
se gândi să continue cu oamenii de 
fotbal. Îl găsi pe Mitică Dragomir 
în mijlocul unui chef monstruos, 
cu gagici goale pe mese, beat mort, 
cu vinul şiroindu-i pe cămaşă, cu 
maneliştii la picioare, cu bancnote 
plutind prin toată casa. Automatul îi 
rezolvă destul de repede pe toţi, deşi 
a trebuit să-l fugărească pe Mutu 
până în grădină, unde îi crăpă capul 
cu o bâtă – automatul se golise şi 
pistolul se blocase, nu se ştie de ce. 
Cu această ocazie, muriră şi Mircea 
Sandu cu fiica sa, Lăcătuş şi vreo 
cinci fotbalişti cărora nu le mai ţinea 
minte numele, ca şi Florin Salam 
şi Adi de la Vâlcea – ăştia, ultimii, 
chiar îl distraseră, cum încercaseră 
să-i ofere bani şi lanţuri groase de 
aur. Evident, nu le folosise la nimic.

Palatul lui Becali părea o fortăreaţă. 
Două Hummer-uri la poartă, gorile 
înarmate peste tot. Se gândi să 
amâne execuţia, însă îşi aminti de 
aparatul de fotografiat din geantă. 
„Da, clar, n-o să refuze Gigi un 
interviu despre sfârşitul lumii!...” 
Lăsă armele în maşină şi ascunse 
cuţitul în husa aparatului, sub el. 
Gorilele se uitară neîncrezătoare, 
însă şeful se arătă încântat. Totuşi, 
fu dificil – în biroul aurit rămase 
şi unul cu o moacă de rugbist 
crescut la casa de copii. Îl prosti cu 
o fotografie „să vadă lumea cine 
îl protejează pe cel mai credincios 
român, care sigur va merge în Rai”. 
Îi puse unul lângă altul, rânjiţi 
amândoi, scoase aparatul, cuţitul 

de sub el şi lovi pe maimuţoi direct 
în gât. Becali vru să urle, dar i-o 
luă înainte cu o statuetă din bronz a 
sfântului Gheorghe, aflată pe birou. 
Trase o ţigară, liniştit, privindu-i pe 
bodyguarzii din curte cum se zgâiau 
admirativ la Maybach-ul patronului. 
„Paştele mă-tii, cu Maybach-ul tău 
cu tot...”, mârâi printre dinţi, în timp 
ce-l aranja pe cioban în fotoliul lui 
cu mânere aurite. „Ia să vedem cum 
ajungi tu la Doamne-Doamne şi 
te joci de-a războinicu’ luminii pe 
acolo, naţia ta de dobitoc!” Îl ucise 
cu acelaşi cuţit, în inimă. Fotografie 
cadavrul, apoi ieşi calm pe uşă, 
spunându-le retardaţilor că şeful a 
dat ordin să nu fie deranjat.

După aceea, fu din ce în ce mai 
uşor. Iliescu făcea baie şi nici nu 
auzi când o ştrangulă pe nevastă-sa, 
în hol. Se zbătu îndelung sub apă, 
privindu-l chinuit, cerşind viaţa. Nu 
ştia dacă îl omorâse pe Vanghelie, 
trăsese în el din goana maşinii; pe 
Simona Sensual, însă, o călcă, decis, 
pe o trecere de pietoni din Drumul 
Taberei. Băsescu şi Tăriceanu nu 
erau de găsit. Vadim Tudor ţinea 
un discurs în parcul Cişmigiu şi 
trebui să gonească destul de rapid 
la maşină după ce îl împuşcă. 
Pensionarii dracului, încă îi mai 
ţineau bine picioarele pe unii dintre 
ei!... Andreea şi Keo şi-o trăgeau 
într-o fericire când intră peste ei. 
Fu de ajuns un singur glonţ, care 
îi străbătu lui gâtul şi ei inima. La 
ieşirea din bloc dădu peste unul din 
tipii de la Akcent – nu mai ştia cum 
îl cheamă, dar îl lăsă mort pe scări. 
Mai căzură nişte manelişti obscuri, 
Adrian Năstase, Emil Boc (ce 
căuta ăsta la Bucureşti, nu era din 
Cluj?...), o tipă de la Spicy, Andreea 
Bănică, Dan Voiculescu – moşu făcu 
atac de cord la vederea automatului 
– Cozmin Guşă, Andrei Gheorghe, 
doi prezentatori de la Realitatea, 
Mircea Baniciu, Dan Diaconescu, 
trei poliţişti care fumau iarbă într-o 
maşină, Virgil Ianţu, Busu („cum 
o să fie în weekend? o să plouă cu 
gloanţeeeee!!!!”), câţiva creatori de 

modă, Monica şi Irinel Columbeanu, 
George Copos, un paznic de la TVR, 
Mărioara Murărescu, Andreea Raicu 
şi Tudor Chirilă, Mircea Geoană. 
De fapt, au fost mult mai mulţi, 
însă unii dintre ei nici nu se aflau 
pe listă, îi omorâse doar pentru că 
întâmplarea îi scosese în cale.

A obosit teribil. E ultima zi, în seara 
aceasta trebuie să cadă meteoritul. 
Uitându-se la fetiţa soţilor Bănică, 
îşi aminti că Iisus va învia la 
Mamaia, pe plajă. Îi veni ideea să-l 
omoare şi pe acesta; genială idee, 
din păcate nu mai e timp să ajungă. 
Fetiţa spuse „papa”. O luă în braţe 
şi se duse cu ea în bucătărie. Găsi 
laptele praf şi îi pregăti un biberon. 
În timp ce o privea cum suge, îl 
cuprinse un sentiment supărător 
de inutilitate. E ultima zi şi asta 
înseamnă că nu va mai putea ucide 
de acum înainte. Şi mai sunt atâţia 
de ucis, draga mea... tocmai când 
totul începuse să capete un sens. 
Se gândi că era, cel mai probabil, 
ultimul ucigaş în serie al planetei. 
Iar tu, frumuseţe mică, eşti ultimul 
meu martor. Aş vrea atât de mult ca 
lumea să continue să trăiască şi noi 
doi să fugim împreună. Te-aş creşte 
ca pe o fiică asasină, te-aş învăţa 
să omori toate costumele, toate 
imaginile colorate care înlocuiesc 
viaţa adevărată, pe toţi cei care fură 
visele oamenilor, pe toţi cei care 
transformă dimineţile în distracţie 
gălăgioasă şi serile în talk-show-
uri belicoase. Într-un final, ţi-aş 
mărturisi că nu eşti fiica mea şi tu 

te-ai îndrăgosti de mine ca de un 
bărbat adevărat şi am face dragoste 
cu pistoalele în mână. Până la urmă, 
am deveni şi noi vedete şi ne vom 
sinucide, detonând explozibilul într-
un hotel plin cu poliţişti.  

Îşi privi ceasul: era şapte, totuşi, 
până la Constanţa nu făcea mai mult 
de trei ore, pe autostradă. Merită 
încercat... Duse copilul înapoi în 
pătuţ, îi mai făcu un biberon, o 
sărută pe frunte şi ieşi.



10 11

Veronica D. nIculescu

Aşteptări şi saluturi
După un timp, poate deveni destul de amuzantă aşteptarea pe holurile policlinicilor. 
Emoţiile de început dispar, devii mai atent la detalii.

Bătrînii, bunăoară, fără nici o excepţie, intră pe coridoare salutînd. Nu se miră niciodată 
de aglomeraţie. Resemnaţi, caută din priviri un scaun pe care să se aşeze.

Tinerii se abţin de la salut; dar au şi ei o trăsătură comună: mobilul din mînă. Aşteptările 
lor se măsoară în sms-uri trimise, primite.

Cel mai interesant salut la intrare - acum cîteva zile, dînd ochii cu noi, cei mulţi care 
aşteptam, un băiat ne-a adresat cu voce tare un: “Fuck!”. Apoi s-a resemnat, a scos 
mobilul... 

George MuReŞAn

*  *  *

Milva se plîngea că e exploatată, dar nu era deloc adevărat. Ea 
muncea 23 de ore pe zi, însă de două ori pe lună avea cîte o jumătate 

de zi liberă. Milva spunea că nu e plătită deloc, însă uita să menţioneze 
că, în dificilul context economic actual, oamenii erau dispuşi chiar să 
plătească bani grei ca să aibă o ocupaţie. Milva zicea că nu stă prea 
bine cu sănătatea, dar îi mai rămîneau degete la picioare şi cu ochiul 

vedea destul de bine, aşa că ar fi fost mai decent să tacă. Milva se 
văicărea mereu că e nevoită să poarte de grijă copiilor, şi asta deşi după 
vîrsta de 70 de ani nimeni nu îi mai ceruse să procreeze, iar perechile 

ei de gemeni erau de acum mari, ba chiar unii o ajutau la dereticat. 
Milva se plîngea că la ea în casă e frig, deşi temperaturile din sufrageria 

ei sunt cu mult peste zero kelvin, şi în timp ce alţi bieţi vecini se 
asfixiaseră cu gazele deschise, încercînd să creeze un microclimat 

propice creşterii struţilor în bucătărie. 

Milva se plînge de una, se plînge de alta, numai gura e de ea. De parcă 
altora le-o fi bine.

„Oricum realitatea depăşeşte                           
 puterea mea de imaginaţie”
interviu cu Alexandru sOlOMOn,
regizorul filmului „Kapitalism – reţeta noastră secretă”, 
realizat de Mihail VAKulOVsKI

Mihail VAKulOVsKI - Domnule 
Alexandru SOLOMON, documentarul 
dvs. de lungmetraj „Kapitalism – 
reţeta noastră secretă” abia a apărut 
în cinematografe, dar deja a făcut 
foarte multă zarvă, se discută foarte 
mult despre el şi filmul chiar merită 
această atenţie. Este filmul pe care 
aţi visat să-l faceţi?Cum v-a venit 
ideea realizării acestui film? Cîte ore 
aţi filmat? Cît timp aţi lucrat la el?

Alexandru sOlOMOn - Da, seamă-
nă mult cu ceea ce am vrut să fac 
iniţial. Am început să scriu la el acum 
cinci ani, mi se părea încă de atunci 
că a trecut suficient timp ca să putem 
face un bilanţ al tranziţiei. După 
vreun an, am avut ideea vizitei lui 
Ceauşescu, ca în cartea „Un yankeu 
la curtea regelui Arthur” a lui Mark 
Twain. Nu vroiam să fac un film grav 
– cel puţin în aparenţă − şi nici un film 
indigest. Pe de altă parte, sarcasmul 
mi s-a părut întotdeauna mai eficient 
decât condamnarea încruntată. Vro-
iam, de asemenea, ca filmul să aibă 
ceva ludic, pentru că, în fond, e vorba 
de copilăria capitalismului, a unei 
societăţi rămase peste noapte fără 
„tătuc”. Aşa încât l-am convocat pe 
„tătuc”, să-i arăt ce ne-am priceput 
să facem din ce ne-a lăsat acum 
20 de ani. Am avut însă, din cauza 
acestei fantezii, multe dificultăţi cu 
finanţatorii străini, care nu înţelegeau 
ironia şi credeau că Ceauşescu apare 
ca personaj pozitiv şi filmul va fi unul 
nostalgic (am şi pierdut con cursul la 
fondul cinematografic bel gian din 
cauza asta). În fine, după vreo trei 
ani, aveam finanţarea şi, din toamna 
lui 2008, ne-am pus pe treabă mai 

intens. Am filmat cam 40 de zile 
între mai şi august 2009, au rezultat 
cam 70 de ore de material pe care l-
am montat în vreo 4 luni, cu pauze. 
Versiunea lungă, românească a fost 
gata în martie 2010.

M.V. - Aţi mizat pe faptul că prezenţa 
unor personaje publice controversate 
ca Gigi Becali, Copos, Patriciu, Dan 
Diaconescu etc. va atrage foarte 
mulţi spectatori?

A.s. - Într-un fel, da. Am spus că e 
o distribuţie de milioane, din toate 
punctele de vedere. În general, sunt 
oameni fascinanţi, nu numai prin 
avere şi putere, dar şi prin felul în care 
se joacă pe ei înşişi. Sunt oameni care 
şi-au construit un rol, o mască publică. 
Pe de altă parte, din cauza felului în 
care mass-media tratează subiectele la 
noi, mi se părea că, de fapt, nu mai prea 
înţelegem cine sunt aceşti oameni. Se 
spune că o tehnică de transmisie e cu 
atât mai performantă cu cât raportul 
dintre semnal şi zgomot e mai mare. 
La noi, zgomotul de fond a ajuns să 
acopere mesajul.

M.V. - V-aţi ales „actorii” ca un 
regizor de filme artistice. Pe cine 
dintre „kapitaliştii ro” v-aţi fi dorit 
să-l faceţi actor de film, dar aţi fost 
refuzat? 

A.s. - Am vrut să filmez cu domnii 
Vântu, Tender, Popoviciu, Iulian 
Dascălu, am stat de vorbă sau i-am 
căutat pe mulţi alţii. L-am căutat 
de exemplu şi pe Willem Matser în 
Olanda (vă amintiţi de partenerul 
olandez al lui Ovidiu Tender, care era 
şi responsabil NATO şi care a fost 

arestat pentru că a transferat ilegal 
câteva sute de milioane în România? 
Era prin 2002).

M.V. - În prezenţa cărui „actor” 
din filmul dvs. v-aţi simţit cel mai… 
incomod? Aţi regretat vreodată faptul 
că aţi ales un anume personaj? 

A.s. - Când ajungeam să filmez cu ei, 
mă simţeam bine, pentru că fiecare 
oră petrecută cu ei era o victorie 
după săptămânile, uneori lunile de 
aşteptare, telefoane şi anticameră. 
Am mai zis-o, cel mai greu am 
comunicat cu Gigi Becali, ceea ce 
explică şi de ce, la un moment dat, 
relaţia s-a întrerupt şi el nu a mai 
vrut să continuăm filmarea. Am mai 
filmat cu câţiva oameni care nu au 
intrat în montaj. Probabil că singurul 
moment pe care îl regret este cel pe 
care l-am filmat în Elveţia. Ne-am 
dus trei oameni să facem un interviu 
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cu un bancher care lucrase ani de zile 
în România la o bancă internaţională. 
Mi se părea că e o ocazie să am şi 
un punct de vedere exterior, al cuiva 
care cunoaşte sistemul dinăuntru şi, 
pe de altă parte, nu mai este legat „la 
gură” contractual şi omeneşte. Am 
filmat două zile cu domnul respectiv; 
degeaba, pentru că tot discursul era 
foarte diplomatic şi general, precaut 
până la exasperare (exasperarea era 
a mea, evident). La sfârşit, după ce 
am împachetat echipamentul şi ne 
pregăteam să ne suim în maşină, omul 
mi-a zis că trebuie neapărat să găsesc 
pe cineva care să-mi povestească 
deschis cum s-a furat şi ce ticăloşii 
s-au petrecut la noi. Crud, nu?

M.V. - „Kapitalism – reţeta noastră 
secretă” nu e deloc un documentar 
în sensul termenilor tradiţionali, 
putînd fi considerat mai degrabă un 
film artistic de lung metraj realizat 
cu actori neprofesionişti. Subiectul 
filmului dvs. documentar e de film 
artistic. N-ar fi interesant să faceţi 
un film artistic cu acelaşi scenariu, 
doar că cu actori adevăraţi?

A.s. - Nu cred că ar ieşi mai bine 
tratat ca ficţiune. Şi nici nu prea ştiu 
cum ar suna un scenariu pe tema asta. 
Oricum realitatea depăşeşte puterea 
mea de imaginaţie.

M.V. - Care e diferenţa – din punctul 
de vedere al regizorului – dintre 
un lungmetraj artistic şi unul docu-
mentar?

A.s. - Există diferenţe de strategie: 
la documentar, trebuie să fii mult 
mai flexibil, să te ţii de ideea ta, dar 
în acelaşi timp să te poţi adapta din 
mers situaţiilor „de pe teren”; să nu 
uiţi ce urmăreşti, dar în acelaşi timp să 
culegi din ce ţi se oferă lucru rile care 
sprijină acea idee. Dar diferenţele cele 
mai mari mi se par cele de atitudine: 
la fiecare pas, ale gerile pe care le 
faci ca regizor de documentar au o 
încărcătură morală. Fie că e vorba de 
relaţia cu subiecţii tăi, pe care nu poţi 
să-i trădezi, fie că e vorba de felul în 
care decupezi ceea ce se vede, fel 
care trebuie să fie onest în raport 

cu subiectul dar şi cu tine însuţi; ca 
documentarist te încarci cu tot felul 
de obligaţii morale pe care nu le ai 
în ficţiune. Eşti uneori martorul unor 
situaţii în care – dacă n-ai filma – ar 
trebui să reacţionezi şi să te implici, 
dar ca documentarist nu vrei să te 
implici în faţa camerei. Şi aşa mai 
departe... În rest, cred că meseria 
de a povesti prin imagini şi sunete 
e aceeaşi la documentar ca şi la 
ficţiune.

M.V. - „Actorii” au văzut filmul? Le-aţi 
urmărit reacţiile? V-au surprins? 

A.s. - George Copos, Ioan Niculae 
şi George Pădure au fost la premiera 
de la Bucureşti, dar n-am apucat să 
vorbesc cu ei imediat după aceea. S-au 
exprimat public, în interviuri sau pe 
bloguri, iar Dinu Patriciu a co mentat 
filmul într-un editorial din „Adevărul”. 
Numai George Pădure a spus că „e 
un film bun”, în rest reacţiile au fost 
negative, plecând de la ideea că „am 
adus un mare deserviciu Ro mâ niei”, 
că sunt plătit de Occident să ponegresc 
capitalismul românesc, până la afir-
maţia că sunt un stângist de tipul lui 
Michael Moore. Într-un fel, m-au 
surprins reacţiile, pentru că în film 
sunt numai vorbele lor şi situaţiile în 
care au dorit să apară.

M.V. - Dar copiii dvs. cum au reacţio-
nat cînd s-au văzut pe ecran?

A.s. - Deocamdată n-am primit recla-
maţii, o să mă judece probabil mai 
târziu.

M.V. - L-aţi făcut pe Ceauşescu un 
fel de narator care vorbea cu vocea 
dvs. Cum a fost transformarea asta 
hedonistă? 

A.s. - M-am jucat. În fond, când 
Chaplin îl joacă pe Hitler (scuzaţi-mi 
comparaţia: nu mă compar nicicum 
cu geniul lui Chaplin, e doar o para-
lelă între dictatori), „îşi permite” 
momente de fantezie copilărească. 
Asta nu îl transformă pe Hitler în 
personaj pozitiv.

M.V. - Aţi filmat foarte multe ore 
pentru realizarea acestui film. A fost 
greu să faceţi selecţia fragmentelor 
care au rămas în varianta finală? 

A.s. - Sigur că e greu. Procesul 
de montaj e mai ales un proces de 
renunţare, de multe ori dureroasă, dar 
necesară. Filmul trebuie să aibă un 
fir puternic şi de obicei tot ce nu ţine 
de acel fir, trebuie să cadă. Şi-apoi 
e bine ca spectatorii să rămână cu 
senzaţia că ar mai vrea să mai vadă, 
nu să îi saturi până peste poate.

M.V. - S-ar fi putut rata acest film 
avînd deja ideea, scenariul filmului 
şi acceptul „actorilor” să participe 
la realizarea lui?

A.s. - Orice film se poate rata, în 
orice moment al producţiei lui.

M.V. - Mulţi oameni se întreabă de 
ce titlul filmului are „k” în titlu. E un 
mod de a diferenţia capitalismul de 
capitalismul din Est? 

A.s. - Da, sigur că am vrut să 
semnalez încă din titlu că este vorba 
de o specie aparte de capitalism, una 
cu rădăcini în „Kapitalul” lui Marx 
sau în KGB. Am mai adăugat ca 
referinţă şi Kakania lui Robert Musil, 
deşi probabil că imperiul austro-
ungar − chiar şi în faza disoluţiei lui 
birocratice şi putregăioase de care 
vorbea scriitorul − era mai sănătos şi 
mai civilizat decât societatea noastră.

M.V. - Deşi aţi folosit tehnici artis-
tice pentru realizarea filmului şi 
spectatorul nu se plictiseşte nici o 
clipă privind „Kapitalism…”-ul, după 
vizionarea filmului ai o stare cam depre-
sivă; credeţi că asta e reacţia firească 
pe care trebuie s-o aibă spectatorii 
după vizionarea filmului?

A.s. - Unii sunt deprimaţi, alţii 
ies revoltaţi; unii mi-au zis că vor 
să plece din ţară, alţii că le vine să 
iasă în stradă. Mi-ar părea rău ca 
filmul să îi descurajeze pe spectatori, 
pentru că încă mai cred că lucrurile 
se pot schimba în bine. Dar, pe de 
altă parte, genul acesta de film nu e 
gândit ca o chemare la acţiune, nu 
poate da soluţii, poate doar să pună 
pe gânduri. Oamenii trebuie să se 
hotărască singuri ce au de făcut. Mi-aş 
mai dori ca el să rămână ca un soi 
de document pentru când vom fi uitat 
perioada asta.

M.V. - I-aţi întrebat pe bogătanii 
din „Kapitalism…” dacă v-aţi putea 
îmbogăţi, iar ei v-au dat sfaturi. V-au 
folosit la ceva?

A.s. -  Nu, nu mi-au folosit. Probabil 
că dacă vroiam să fac bani nu mă 
apucam de documentare.

M.V. - Cinematografia românească 
trăieşte un moment de glorie care 
pare inexplicabil. Cum vă explicaţi 
apariţia acestui val de regizori şi 
actori extraordinari?

A.s. -  Nu cred că este inexplicabilă 
această glorie. Dintre toate artele, 
cinema-ul românesc şi-a revenit cel 
mai greu după Revoluţie. Până cînd 
şi-au găsit regizorii un ton nou, o altă 
atitudine faţă de realitate şi faţă de 
uneltele lor, a durat mult şi, din păcate, 
s-a rupt legătura cu publicul românesc. 
În străinătate, filmele româ neşti sunt 
mult mai populare decât la noi, sau, 
în orice caz, se bu cură de un prestigiu 
meritat, pentru că filmele bune din 
ultimii ani sunt o combinaţie originală 
de ingre diente locale cu un radicalism 
estetic convingător. În acelaşi timp, 
cred că cinema-ul românesc trebuie 
să propună spectatorilor din ţară şi 
alte formule. Îi invidiez din suflet pe 
realizatorii de teatru, care sunt în stare 
să umple sălile seară de seară. Publicul 
de teatru nu merge şi la cinema. Ar 
trebui să ne întrebăm de ce.

M.V. - Ce hobby-uri aveţi? Cum vă 
pare literatura scrisă de tinerii de 
vîrsta dvs.? Muzica? 

A.s. - Citesc cât pot, din păcate, nu 
destul. Am citit cu pasiune romanele 
lui Filip Florian sau Dan Lungu, 
ale Florinei Ilis şi ale altora (lista e 
lungă). Ascult cu plăcere Kumm sau 
Luna Amară, dar şi tot ce face Vlaicu 
Golcea. Mi se pare că în artele vizuale 
există un suflu proaspăt, aproape 
necunoscut în ţară, din păcate. Şi că, 
de fapt, artiştii vorbesc mai direct şi 
sunt mai implicaţi în chestiunile de 
actualitate decât o face filmul. Ăsta 
e un paradox.

(13 mai 2010, Braşov-Bucureşti)

„Purtăm în noi 
mai multe cărţi, 
dar pe unele nu 
ajungem să le 
scriem”,
Interviu cu constantin 
cHeIAnu, realizat de 
Mihail VAKulOVsKI

Mihail VAKulOVsKI - Domnule 
Constantin CHEIANU, cît timp a 
fost scrisă cartea dvs. „Sex & Pere-
stroika”? Vă întreb asta pentru că, 
deşi pare scrisă în timp scurt, asta 
pentru că se citeşte dintr-o răsuflare, 
conţine date care par adunate în timp 
şi e şi foarte bine lucrată…

constantin cHeIAnu - Adevărul 
este că nu am adunat nimic în timp, 
totul era depozitat în mine fără să 
bănuiesc lucrul acesta. M-am docu-
mentat, pentru a fi cât mai exact, 
doar în privinţa unor date şi am 
cules tot felul de exemple din presa 
şi literatura vremii. Am scris cartea 
în şapte luni, fără întrerupere, din 
toamna lui 2008 până în primăvara 
lui 2009, este primul şi poate unicul 
meu volum despre care pot să spun 
că „s-a scris singur”, dintr-o bucată. 

Este interesant, probabil, să amintesc 
că am început cu scenele erotice cu 
Marcela Bevziconi, fără să bănuiesc 
ce va urma. După care din „mantaua” 
Marcelei, sau mai degrabă din fabu-
losul ei fund, a ieşit tot restul. Marcela 
a trebuit să cedeze, încet-încet, prim-
planul, mutându-se din pri mele pagini 
către primul sfert al cărţii, apoi spre 
mijlocul ei, ca în cele din urmă să-
şi găsească locul cu puţin înainte de 
căderea cortinei.

M.V. - Revolta tinerilor de la Chişi-
nău din aprilie 2009 v-a ajutat să 

Alexandru Solomon şi Mihail Vakulovski
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Daniil KHARMs 

TIUK!
Summer. Writing desk. To the right – a door. On the wall –a painting. The painting – a horse with a Gipsy clenched 
in his teeth. Olga Petrovna is chopping wood. Olga Petrovna’s pince-nez slides down her nose at each blow. 
Yevdokim Osipovich is smoking in an armchair.

Olga Petrovna (strikes the axe into a stump which really doesn’t look like it is going to split).

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna (putting up her pince-nez, strikes at the stump).

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna (putting up her pince-nez, strikes at the stump).

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna (putting up her pince-nez, strikes at the stump). 

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna (putting up her pince-nez): Yevdokim Osipovich! Would you please; stop saying that “tiuk” word.

Yevdokim Osipovich: All right, all right.

Olga Petrovna (strikes at the stump).

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna (putting up her pince-nez): Yevdokim Osipovich! You promised not to say that “tiuk” word again!

Yevdokim Osipovich: All right, all right, Olga Petrovna! I won’t say it anymore.

Olga Petrovna (strikes at the stump).

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna (putting up her pince-nez): That’s too much! A grownup and can’t do me this small favour!

Yevdokim Osipovich: Olga Petrovna! You can go on with your business, no problem. I won’t be upsetting you 
anymore. 

Olga Petrovna: Please, I’m begging you; just let me split this one stump!

Yevdokim Osipovich: Sure, you go on, split it!

Olga Petrovna (strikes at the stump).

Yevdokim Osipovich: Tiuk!

Olga Petrovna drops the axe, opens her mouth but can’t say a word. Yevdokim Osipovich stands up from his 
armchair, gives Olga Petrovna a look from head to toes and goes away. Olga Petrovna stands still, mouth open, and 
looks at Yevdokim Osipovich as he walks away.

terminaţi cartea? Dacă nu mai era 
o revoluţie anticomunistă oare ce 
sfîrşit i-aţi fi găsit? Aveaţi un alt sfîrşit 
pentru „Sex & Perestroika” înainte?

c.c.: - Nu sunt sigur că după 7 
aprilie aş fi fost în stare în general să 
scriu cartea asta. Probabil, nici chiar 
Marcela nu m-ar fi ajutat, eram foarte 
deprimat după evenimentele acelea. 
Din fericire, în acel moment aveam 
scrise deja vreo 80-90% din carte. 
Dacă nu se producea revolta tinerilor, 
sfârşitul cărţii îl marca exact ceea ce 
avea să existe în realitate. 

A fost un moment fericit acela în 
care am început lucrul la ea, nu 
mă pregătisem să o scriu, nu mă 
gândisem la ea. De unde eu deduc 
că purtăm în noi mai multe cărţi, dar 
pe unele nu ajungem să le scriem, 
întrucât nu ştim să ne ascultăm bine, 
nu auzim vocea acestor cărţi.  

Un alt lucru bun care mi s-a întâmplat 
după ce am scris primul sfert de carte 

a fost bunăvoinţa cu care ai salutat tu, 
dragă Mihai Vakulovski, fragmentul 
pe care ţi l-am propus spre publicare 
în Tiuk! Nu spun vorbe frumoase, 
chiar ai fost primul cititor al ceea ce 
scriam (atunci nici măcar nu ştiam 
dacă va fi o carte-carte) şi aprecierea 
ta m-a încurajat foarte mult.

M.V. - „Sex & Perestroika” este 
considerat(ă) de unii eseu, de alţii 
roman, alţii zic că e un fel de jurnal 
artistic… (1) Cum citiţi cronicile 
despre carte? (2) Cum vi se pare 
critica literară în general?

c.c.: - Probabil, din punctul acesta 
de vedere, adică al genului, cartea 
e şubredă, nu se înscrie în canon şi 
„viciul” acesta va rămâne agăţat de 
ea pentru totdeauna. Presupun că nu 
mi-ar fi fost foarte greu să atenuez 
nota autobiografică şi să amplific 
temperatura ficţiunii. Nerăbdarea de 
a o vedea publicată, însă, amestecată 
cu dorinţa de a imprima cât mai multă 
credibilitate celor relatate şi cu un soi 

de exhibiţionism m-au făcut să o las aşa 
cum s-a născut. Eu nu sunt un scri itor 
adevărat, încep să funcţionez ca autor 
de proză doar atunci când pornesc de 
la propria experienţă. Cu dramaturgia 
lucrurile stau un pic altfel.

Din fericire, toate cronicile apărute (nu 
sunt foarte multe) sunt favorabile cărţii 
(poate o fi existând şi altele, dar nu am 
dat eu peste ele), iar două-trei dintre 
ele vorbesc atât de exact despre volum, 
încât mi-au dat impresia că le-aş fi scris 
eu, deşi darul critic îmi lipseşte. 

De la critică aştepţi, de obicei, să-
ţi spună două lucruri: să te exprime 
exact şi să-ţi spună despre carte ce nu 
ştii nici tu despre ea. De obicei, însă, 
critica mai întâi te deformează, după 
care îţi dă sfaturi cum ar fi trebuit să 
scrii cartea.

(fragment, 
restul - pe www.tiuk.reea.net /, nr. 
de vară)

Constantin Cheianu, © foto - Vitalie Coroban
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Tiuk! (coz we feel like it): www.tiuk.reea.net
Tiuk! is a culture magazine based and made in Brasov, published since the winter of 2001, online 
only, at www.tiuk.reea.net (all nos. available here, coz they feel like it). A web magazine with plenty 
of sections (for the readers included), plenty of info, plenty of names, plenty of stuff. Tiuk! is the title 
of a Daniil Kharms story, and makes the motto of the magazine to read anytime (and anywhere!) 
online. Tiuk! magazine is written with joy and enthusiasm; friendship, freedom, gratification, and 
concern for the best quality are the features that bring together the editorial staff, to be found under 
the “Ăştia sîntem” (“This Is Us”) section (Mihail Vakulovski, Alexandru Vakulovski, Carmina 
Vakulovski and Dan Perjovschi). As we only care for calibre, Tiuk! hosts any intellectuals, regardless 
of their age or cultural orientation (from Paul Goma to Mihnea Blidariu). The magazine comes out 
every season and therefore, the editorial staff doesn’t only feel like it and have the who and the what 
for it but, in principle, they also have plenty of time for it. Tiuk! – www.tiuk.reea.net

This Is Us: 
Mihail Vakulovski
Alexandru Vakulovski
Dan Perjovschi
carmina Vakulovski
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design: Andrei Gamarţ
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