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Ion BUZU

Nu poţi păcăli cititorul
Ok. Hai să lăsăm tîmpeniile la o parte şi să trecem la 
aşa numita „artă”. Prin ce un artist se deosebeşte de 
un nonartist? Prin faptul că frecventează cenacluri, 
petreceri şi întruniri destinate unor lansări de carte 
sau expoziţii de pictură? Sau că a citit cîţiva autori 
„obligatorii’ şi a reuşit să publice cîteva rînduri con-
struite ani întregi? Bukowski obişnuia să meargă la 
acele petreceri ale scriitorilor doar din motivul că nu 
avea bani pentru a-şi lua de băut, astfel că în primii 
săi ani, cînd nimeni nu-i accepta povestirile, reuşea 
să amestece în el băuturi fără a trebui să cheltuie, 
discuţiile şi oamenii de la acele întruniri reprezen-
tau pentru Bukowski plictiseala şi prefăcătoria 
întruchipată, şi nu arta.
Mă întrebam odată fiind la un festival cultural, cine 
dintre toţi scriitorii prezenţi şi menţionaţi în acea 
încăpere ar fi gata să îndure foame sau închisoare 
sau singurătate sau vagabondaj sau nebunie, nu 
pentru arta pe care o fac sau pentru resorturile interio-
are necesare pentru a scrie; dar din motivul că nu mai 
vor să accepte rahatul civilizaţiei, nu acceptă afacerea 
(murdară) propusă de Maşinăria Planetară. Apreciez 
mult mai mult felul în care cineva trăieşte decît ceea 
ce scrie, anume oamenii care încearcă să-şi trans-

Ion BUZU

You can’t fool the reader
Ok. Let’s throw the crap away and talk about the so-
called „art”. What is the difference between an artist 
and a non-artist? Is it that he goes to all sorts of litera-
ture circles, different parties, meetings that represent 
painting exhibitions or book launches? Or is it that he 
read some must-read writers and managed to publish 
a few rows written during a couple of years? Bukowski 
used to attend these writers parties because he had 
no money to buy something to drink, that’s why during 
the first years of writing when nobody accepted his 
stories, he managed to mix inside of his stomach lots 
of drinks that he didn’t have to pay for, the discussions 
and the people that came to these parties meant 
boredom and pretense not art.
Once, being at a cultural festival, I was wondering 
what one of the writers present and mentioned down 
there could be capable of enduring hunger, prison, 
loneliness, vagrancy or insanity, not for the art they 
make or for the inside ballance they need for writing, 
but just because they don’t want to accept the civiliza-
tion’s shit anymore, they don’t want to accept the dirty 
deal offered by the Planetary Machine.
I appreciate a lot more the way someone lives than 
the stuff written by that someone, especially the peo-



forme propria viaţă într-o operă de artă, să devină vii 
şi autentici, reuşindu-le cumva evadarea din închiso-
rile şi capcanele acestei lumi, creîndu-şi propria cale, 
propriile motive pentru a se da jos din pat şi a o porni 
într-o direcţie sau alta, văzînd şi simţind cu propria 
piele, un alt fel de piele.
Şi, printre altele, scriitura ar fi o armă a lor, modul în 
care izbutesc să supravieţuiască, să se refugieze 
într-un mod neobservat în propriile bunkere şi canale, 
unde să fie lăsaţi în pace.
Şi eu, ca un cititor, găsesc poezia contemporană ca 
fiind un fel de păcăleală. Ştiu că e total egoist, dar mă 
întreb de foarte multe ori, ce autori aş suporta să-i 
citesc în situaţia în care vin în oraş, nimic, nimic, nimic 
de făcut, nimic de adus în stare de realizare, doar 
să merg aiurea prin frig sau călduri şi, poate avînd 
noroc, intru la adăpost în vreo bibliotecă, locul cel 
mai liniştit pe care l-aş putea găsi şi unde nu trebuie 
să plătesc nimic pentru a sta înăuntru. Fiind în aşa 
stare nu am nevoie de texte care vorbesc despre 
prăjituri sau maiouri sau unsprezece pagini despre 
cum cineva a stat o zi întreagă în pat; în timp ce-mi 
simt măruntaiele tăiate şi lumea interioară făcută zob, 
toate acele pagini uzate mă fac să cred că afară în 
frig m-aş simţi mai real, aş aparţine oamenilor ceea 
înfrînţi, damnaţi, decăzuţi…
Majoritatea textelor care apar acum sunt scrise 
doar pentru a fi publicate, autorul are în cap doar 
acest lucru în momentul în care scrie. Am impresia 
că o persoană îşi consideră un text adevărat doar 
în momentul în care apare într-o structură media: 
revistă, radio, televiziune, site, blog. Dar nu e nimic 
real în acele texte, nu se simte urletul de agonie, sau 
sfîrîitul pielii şi cărnii atunci cînd arde în focul cumplit 
al existenţei; doar o apropiere de CEVA, elegantă, 
atentă, foarte minuţios (şi aproape academic) 
construită, dar în final (sau de cele mai multe ori chiar 
în timp ce citesc) nici să nu atingă acel CEVA. Uneori 
simt că sunt păcălit în timp ce citesc textele astea, la 
fel cum magicienii izbuteau să o facă cînd eram mic; 
poeţii ăştia nu au nimic de spus, doar să joace trucuri 
cu mintea mea; şi asta din cauza că au rămas blocaţi 
în căsnicia şi confortul cotidian, nu au avut curajul şi 
nebunia de a refuza afacerea civilizaţiei sau măcar 
ingeniozitatea de a o păcăli, strecurîndu-se printre 
capcanele ei, ducînd prin buzunare, sub jachetă, tot 
ce au putut să-i fure. Dar lucrul important care trebuie 
furat societăţii este propria viaţă şi realitate. Desigur, 
e riscant, poţi fi capturat, închis, păcălit, înfricoşat, 
anesteziat, condamnat şi părăsit de cei apropiaţi; dar 
numai în modul ăsta mai este o şansă ca în textele 
noi unicul lucru care se mai simte să NU fie o viaţă 
putrezind îngropată în confortul cotidian promis de cei 
ce cred în dreptatea civilizaţiei.

ple that try to make their life an artwork, to become 
alive and original, somehow being successful in the 
escape from the traps and the prisons of this world, 
making their own way, creating their own reasons to 
get out of bed and go one way or another, feeling with 
their own skin, an other sort of skin. And also, writing 
would be one of their guns, the way they manage to 
survive, to hide unnoticed in their bunker where they 
could be left alone.
Me too, as a reader, find the contemporary poetry as 
a sort of trick. I know it is totally selfish, but I usually 
wonder what kind of writers could I read when I come 
to town, nothing, but nothing at all to do, nothing pos-
sible of being realized, just to walk madly by cold or 
heat and maybe, having luck entering some library, 
the most silent place I could find where I have nothing 
to pay for being inside. Being in this state I don’t need 
anything that I could name „Used old pages”, I need 
no texts that talk about cookies or t-shirts or eleven 
pages about the way someone spend an entire day 
in the bed; while sensing my guts cut and my inner 
world smashed, all that used pages make me think 
that I would feel more real outside in the cold, I would 
belong to that defeated people, to the debased... 
The most of the texts that appear nowadays are writ-
ten just for publishing, the writer thinks only about this 
thing while writing. I have the feeling that a person 
thinks his or her text is good only after it is published 
somewhere, in a newspaper, on a site, on a blog or 
it is read on the radio or on TV. But nothing is real in 
that texts, you can’t feel the scream of pain, agony or 
the sputter of the skin and the meat when it burns in 
the terrible fire of life; just a slight approach of SOME-
THING, graceful, attentive and thorough (and almost 
academic) built, but finally (or most of the times, or 
while reading) not even touching that SOMETHING. 
Sometimes I feel tricked while reading these texts, 
the same way I got tricked by magicians when be-
ing a kid; these poets have got nothing to say, just to 
play tricks on my mind; and this is because they got 
blocked in their offices, in their marriage and in the ev-
eryday comfort, they didn’t have enough courage and 
insanity for denying the civilizations deal, or even the 
skill to fool it sneaking past it’s traps filling the pock-
ets and the jackets with everything they could steal 
from it. The important thing that must be stolen, taken 
back from the society is reality and the own life. It is of 
course risky, you can get caught, put behind the bars, 
fooled, terrified or anesthetized, condemned and left 
alone by close people; but only in this way there is still 
one chance that in the new texts that appear the only 
thing sensed NOT being a life rotting buried in the 
daily comfort promised by the ones believing in the 
civilization’s justice.
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Cristina MACOVSCHI

După balul bobocilor
Joi a mers cu ea după lecţii, a ajutat-o să aleagă un 
cadou pentru fratele ei. Toată ziua s-au plimbat în 
oraşul fierbinte, au vorbit despre zilele trecute, despre 
horoscop, despre calculatoare, au mîncat îngheţată. 
I-a zis că orice s-ar întîmpla, trebuie să meargă 
înainte, apoi au strecurat ceva despre cum vor pet-
rece vara – era sigură că totul va fi bine. Şi acum, la 
lecţia de  literatură, planifica primele săptămîni din 
vacanţă.
− Alexandra, tu o asculţi pe colega ta? a răsunat gla-
sul profesoarei.
− Amm.. M-am sustras citind o poezie.
− Ai adus cartea despre care vă ziceam?
− Nuuu, fragmentul din manual.
− Aaa… La asta o să ajungem, acum ascultă ce vor-
besc colegii tăi. Şi dacă mai observ că citeşti Vergiliu 
în crengile castanului din fereastră, o să continui tu.
Încă 35 de minute şi pe astăzi e liberă. Ultimele lecţii, 
ultimele zile din mai.
− În sfîrşit plecăm acasă! a zis Dina, colega de bancă, 
cînd a sunat de recreaţie.
− Hai să trecem pe la Inga, zicea să mergem după 
lecţii la un picnic în parcul nostru. Poate vine şi frate 
său. Le luăm şi pe colegele noastre de la engleză. Eu 
am vorbit cu ele, sunt de acord. 
− Super. Cît de mult aştept să plecăm la picnicul de 
ziua ta! Va fi interesant, sunt sigură că vom petrece 
bine timpul.
− Şi eu. Sunteţi prietenele mele cele mai bune.
− Hai să o luăm şi pe Alina, a propus Dina. Ştii, ea 
s-a despărţit de prietenul ei şi acum stă toată ziua în 
casă.
− Sigur! Alina, hai cu noi la picnic!
− Cu mare plăcere! Noi chiar ieri vorbisem cu Dina să 
ieşim undeva, că mă plictisesc în casă. Şi ar trebui 
să-mi caut pe cineva, că, gata, s-a dus dragostea.
− Alexandra, ap’ şi merjim mîine în excursie? s-a inte-
resat Maxim, fiul dirigintei, care a organizat excursia 
la mănăstirea Curchi. 
− Da, Maxim. Cum să nu merjim? După excursie ne 
ducem şi sărbătorim ziua mea și sfîrşitul anului. Va 
fi distractiv. Eu încă de anul trecut mă gîndeam să 
facem aşa, cît de mult mă bucur că totul iese aşa cum 
mi-a planificat. Eh, nici nu-ţi imaginezi, Maxim, cît de 
bine o să ne distrăm, poate chiar să luăm corturi şi să 
rămînem pe a doua zi?
− Ei, ai să faci cea mai faină  petrecere! Dar lasă, nu 
mai povesti atîta, o să mergem şi o să vedem. Să nu 
uiţi să aduci grataru’, că o să mîncăm carne crudă.
− O să vedeţi! O zi de naştere numai cu prieteni, 

Cristina MACOVSCHI

After the freshman prom
Thursday, she went with her after lessons, helped her 
choose a gift for her brother. All day they walked in 
the hot city, talked about the previous days, about the 
horoscope, about computers, ate ice cream. She said 
that if anything happens, they need to go forward, 
then said something about how would they spend 
summer - she was sure that everything will be fine. 
And now, at the literature lesson she planned the first 
weeks of the holiday.
- Alexandra, are you listening to your mate? - The 
teacher’s voice resounded in the eardrum.
- Mmm.. I was not attentive because of reading a 
poem.
- Did you bring the book I told you about?
- Nooo – the excerpt from the textbook.
- Umm... We will get to that too, now listen to what 
your colleagues have got to say. And if I catch you 
again reading Vergiliu in the branches of the chestnut 
outside - you shall continue.
Another 35 minutes and she is free on today. Last les-
sons, last days of May.
- We finally go home! – Said Dina, her desk mate, 
when it called for the break.
- Let’s go get Inga, she said something about a picnic 
in our park after the lessons. Maybe her brother 
comes too. We will take our English colleagues too. I 
spoke with them, they agree.
- Cool. I really want to go to your birthday picnic! It will 
be interesting, I’m sure we’ll spend the time well.
- Me too. You are my best friends.
- Let’s take Alina after the lessons too. - Dina said. 
You know, she broke up with her boyfriend and now 
sits in the house all day long.
- Sure. Alina, come with us at the picnic.
- With a great pleasure! Yesterday, I have even talked 
with Dina to get out somewhere because I get bored 
at home. And I should look for someone because 
that’s it, the love is gone.
- Alexandra, are we going on a trip tomorrow? – asked 
Maxim the teacher’s son, the guy that organized the 
trip to the Curchi monastery.
- Yes, Max. How could we not come? After the trip 
we go and celebrate - my birthday plus the end of the 
year – it will be fun. I was thinking about it for over a 
year, I’m so glad everything goes the way I planned. 
Well, Max, you can’t imagine how big fun we’re going 
to have - maybe even take tents and remain until next 
day?
- You will have the best party! Stop it, enough talking - 
we’ll go and see what comes out. Don’t forget to bring 
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colegi – ce poate fi mai super? Mă bucur că am aşa 
colegi de clasă, anul trecut nici nu visam că la liceu se 
pot schimba atîtea. Dar ce, nu vă place carnea crudă? 
S-a întîmplat să uit ceva cînd m-ai rugat tu?
− Apu nu, zîmbeşte el oarecum ruşinat. Şi eu mă bu-
cur că am aşa colegă, încă de la grădiniţă mă bucur.
− Da... Ţii minte cum ne-au dus odată la circ şi noi am 
fugit acasă? îi zîmbeşte. Hai cu noi la picnic azi.
− Mănţănesc, dar n-am plăcere să-l văd pe Vadim şi 
mai am nişti treburi.
− Vezi, dacă te răzgîndeşti, ne suni.
Au ieşit împreună şi mergeau toate trei  spre centru: 
Alexandra, Alina şi Dina. În timp ce prima îşi prindea 
părul, a doua a întrebat-o curioasă:
− Ce ai la deget? 
− Mi l-au prins cu uşa unei rutiere; n-am reuşit să iau 
mîna cînd o frumoasă adormită a trîntit uşa şi, pînă 
au deshis-o, mi-au amorţit toate degetele în afară de 
acesta, care e tăiat. 
− Sărmana…Te-a durut tare?
− Eu m-am obişnuit cu durerea fizică, mi s-a creat 
imunitate în copilărie la stomatologie. Mi-au extras 
vreo 5-6 dinţi cu aşa o rădăcină – îi arată dimensiu-
nea – de două ori mai mare decît dintele propriu-zis.
− Eu cred că leşinam acolo. Ştii cît mă tem de sînge!
− Da, da, a susţinut-o Dina. Eu vara trecută nu am 
leşinat, cînd var’ mea şi-a făcut găuri în urechi?! Ceva 
n-a nimerit unde trebuia şi cînd a-nceput să curgă 
sînge, îndată mi s-a făcut rău.
− Nu ştiu ce aţi găsit voi straşnic. Cred că ar ieşi un 
chirurg din mine. Mie îmi place să cercetez organ-
ele găinilor pe care le gătim, să le cercetez muşchii, 
ţesuturile – ştiţi cît e de interesant… Visez să-mi iau 
un microscop, atunci aş putea să văd totul în detalii. 

Peste vreo oră a ajuns acasă, au trecut pe la Inga şi 
s-au înţeles să se întîlnească la 15:00, lîngă marketul 
din apropierea liceului. Trebuia să vină şi fratele Ingăi, 
Vadim, un raper de 19 ani, cu care se înţeleg foarte 
bine în ultimul timp şi despre care îşi amintise la lecţia 
de literatură.
Astăzi trebuia să arate mai bine ca de obicei, a hotărît 
să îmbrace chipiul roşu, care s-ar combina de minune 
cu ghetele lui. S-a întins să-l ia din cuier şi a simţit 
o durere acută în coloana vertebrală. S-a aşezat pe 
scaun, dar durerea nu trecea. Au dus-o imediat la 
spital. De aproape un an mergea la staţiile balneare, 
pentru că avea probleme cu spatele.

Alexandra e vecina mea de bloc. Cînd aveam vreo 10 
ani şi ea încă nu era la şcoală, eram prietene. Ieşeam 
în fiecare seară în faţa blocului, bunica ei ne dădea un 
păhar-două de răsărită (ca să facem poftă celor din 
jur şi să-i vină mai mulţi cumpărători). Alexandra zicea 
atunci că mă consideră sora ei mai mare.

the grill, otherwise we’ll have raw meat.
- You’ll see! A birthday only with friends, colleagues 
- what could be cooler? I am so glad to have these 
classmates, last year I didn’t even dream that so 
many things could change in lyceum. What, don’t you 
like raw meat? Has it ever happened for me to forget 
something when you asked me?
- Well, no. – smiling somehow embarrassed. And I 
am glad to have such a colleague, I’m glad of it from 
kindergarten.
- Yes, it was some sort of time. Remember how we 
went to the circus once and ran home? – smiles to her 
friend. Come with us on a picnic today.
- Thank you, but I wouldn’t like to see Vadim and any-
way, I have some stuff to get done.
- You think abut it, if you change your mind, call us.
All three of them got out and went downtown: Alexan-
dra, Alina and Dina. While the first one arranged her 
hair, the second asked curiously:
- What happened to your finger?
- It was caught in the door of a minibus - I didn’t man-
age to take the hand away when a sleeping beauty 
knocked the door and until they have opened it, all my 
fingers got numb, all instead of one, the one that is 
cut.
- Poor girl ... Did it hurt a lot?
- I got used to physical pain, my immunity was created 
during childhood, at the dentist. I had about five or six 
teeth extracted with such a big root, she shows the 
length, twice longer than the tooth itself.
- Wow, I think I would have fainted there. I’m really 
afraid of blood!
- Yes. - Dina endorsed. I have almost collapsed last 
summer, when my girl cousin made herself holes in 
the ears? She didn’t make it right and suddenly blood 
started to flow – I felt dizzy instantly.
- I do not know what do you find horrible. I think I 
would be a good surgeon. I like to search the chick-
en’s organs that I with my mum prepare, to explore 
their muscles, tissues – do you know how interesting 
it is? I dream to get a microscope - then I could see 
everything in details.

After over an hour she got home. They went to Inga’s 
and decided to meet at 15:00 next to the market situ-
ated in the nearby of the lyceum. Inga’s brother Vadim 
had to come too, he is a 19 years old rapper that she 
got along with lately and about whom she thought 
about on the literature lesson.
She had to look better than usual, so she decided 
to wear a red cap that would combine perfectly with 
her shoes. She leaned forward to get it and a sudden 
pain in the spine emerged. She sat on the chair but 
the pain didn’t go away. They have taken her to the 
hospital immediately.
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De cîţiva ani vin foarte rar pe aici şi nu ştiam nimic. 
Abia ieri mi-a povestit totul, cînd ne-am întîlnit la 
gară. Cu un rucsac în spate aştepta autobuzul spre 
Susleni, a zis că are verişori acolo şi că nu i-a văzut 
de aproape un an.
Atunci cînd au ajuns la spital ştiau deja că o aşteaptă 
o intervenţie chirurgicală – medicul i-a prevenit că 
durerile acute apar ca rezultat la modul sedentar de 
viaţă şi sunt semnele finale ale traumei de acest gen, 
alte metode de tratament nu pot fi. Tatăl încerca totuşi 
să afle dacă mai pot ajuta alte proceduri, dar medicul 
nu-şi schimba atitudinea:
− Nu! Dacă aveţi dureri constante sau dacă du-
rerile apar frecvent şi interferează cu somnul, cu 
îndeplinirea atribuţiilor de la serviciu sau cu restul 
activităţilor zilnice, atunci este necesar tratamentul 
prin intervenţie chirurgicală în zona coloanei verte-
brale lombare. În general, pacienţii care au nevoie 
de o intervenţie chirurgicala lombară, care  suferă 
de dureri lombare cronice și de nevralgii sciatice și 
care sunt diagnosticaţi cu hernie de disc, ca fiica 
dumneavoastră, trebuie operaţi cît mai repede! Vă 
aştept chiar în primele zile de vară, cînd se va încheia 
anul şcolar, căci nu trebuie lăsat pînă cînd fata n-o să 
poată merge, a zis chirurgul Stăvilă.
− Dar astăzi sunteţi ocupat? a întrebat Alexandra.
Părinţii s-au uitat unul la altul şi chirurgul la ei, încer-
cînd să afle dacă au înţeles-o corect.
− Vrei chiar astăzi să te operăm? a întrebat-o mirat 
medicul.
− Păi, dacă trebuie oricum să trec prin aceasta, de ce 
să întindem încă o săptămînă? Cu cît mai repede va 
fi făcută operaţia, cu atît mai rapid o să revin la modul 
meu obişnuit de viaţă.
− Şi cu şcoala cum rămîne? a intervenit mama.
− Am dat tezele săptămîna trecută şi săptămîna 
aceasta ne ducem în excursii.
− Mdaaa.. Interesantă fată! Prima dată aud aşa ceva! 
a continuat chirugul.
− Atunci cînd vin la operaţie? Astăzi?

(Va urma)

For almost a year she went to spa stations, because 
she had some spine trouble.

Alexandra is my flat neighbour. When I was about 
10 years and she was still not at school, we were 
friends. Went out every evening in the front of our flat, 
her grandmother gave us a cup or two of sun-flower 
seeds (so we could wake up the appetite of the ones 
around and make the old lady get more buyers). Alex-
andra said that she considered me her older sister.
I rarely came here during the last years and I didn’t 
know anything. Yesterday she told me all of it when 
we met at the station. With a rucksack on her back, 
waiting for the bus to Susleni, a village in Orhei, she 
said she had cousins down there and she had not 
seen them for almost a year.
When they arrived at the hospital they already knew 
that surgery waits her- the doctor warned that the 
acute pain is arising because of the sedentary way of 
life and it is the final signs of the trauma of this kind, 
other treatment methods do not exist. Father still tried 
to find out if they can get other procedures, but the 
doctor’s attitude did not change:
- No! If you are in pain or if pain interferes with sleep, 
with the performance at work or the other daily activi-
ties, then, surgical treatment is required in the lumbar 
spine. Generally, the patients that need lumbar sur-
gery, suffering from chronic back pain and neurologi-
cal sciatica and who are diagnosed with a herniated 
disk, just like your daughter, should be operated as 
soon as possible! We expect you here in the first days 
of summer, after she finishes the school year, be-
cause we can’t wait until she will not be able to move, 
said Dr. Stăvilă.
- Are you busy today? - Alexandra asked.
Her parents looked at each other and at the surgeon, 
trying to see if they have understood her correctly.
- Would you like to be operated today? - Asked the 
doctor puzzled.
- Well, if I need to do it anyway - why to wait for a 
week? The sooner the operation, the quicker I get 
back to my usual lifestyle.
- And what about school? - Mother asked.
- I gave the tests last week and this week we take 
trips.
-  Umm... Interesting case! The first time I hear from 
a child that he wants to get operated! - Continued the 
surgeon.
- Then, when do I come for surgery? Today?

(To be continued)
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Augustina ŞIMAN

Ador soarele
Ador nopţile... Ador liniştea şi ador 
să te visez pe tine... Soarele-i al 
naibii de gelos, să ştii... Crede că 
dacă e cel mai strălucitor şi fiţos şi 
important în sistemul nostru so-
lar, are dreptul să mi te fure... Știi 
ce şmecher e... Știi cum o face... 
Intră pe furiş prin geam în camera 
mea, strecurîndu-şi tentaculele de 
lumină vagă şi dă mai încet tonul 
nopţii moi, ca să ajungă la chipul 
meu... Îşi dă seama că oricum nu 
sunt prea vizibilă, din cauza părului 
creţ şi haotic după care m-am 
ascuns pentru a mă putea delecta 
cu propriile-mi vise... Şi încet, încet 
intensifică lumina pe care deja încep 
să o desluşesc şi eu dureros prin-
tre pleoape... Şi văzîndu-mi obrajii 
puţin roz în loc de palidul cu care 
se obişnuise, văzând că îmi pişc 
jucăuşă buzele (în momentul ăsta 
chiar o fac intenţionat ca să-l zădăr) 
nu suportă şi izbucneşte de-ndată 
puternic, strecurînd flăcări în odaia 
mea... Se supără rău, să ştii! Ţin 
minte că după asta nu s-a arătat 
timp de două zile, uneori chiar şi 
luni întregi, preferînd să stea as-
cuns după norii leneşi şi grei... Dar 
ne împăcăm noi, eventual, îmi fac 
cafeaua, mă sprijin de geam, îi zic 
Bonjour şi îl întreb ce o să facem 
noi astăzi. Mi-aş fi dorit ca măcar o 
dată să fii şi tu aşa... Soarele revine 
de fiecare dată, pe cînd tu preferi să 
pleci...

6

Aurelia BORZIN

T(e)-tisme
mai întâi erai Tu
apoi Te-ai TransformaT într-un porc zburăTor
îţi ţineai inima în mâini
ca pe o bombă cu ceas
mi-ai spus că vrei să plecăm
să Trăim undeva liniştiT
încercai să Te apropii
şi disTanţa dintre noi rămânea consTanTă
ca înTre poli magnetici
urc pe acoperişul blocului cu gândul de a Te urmări
şi înTr-adevăr Te urmăresc o vreme
dar asTa nu mă ajută cu nimic
a rămas prea puţin Timp
plâng în somn aTâT de puternic
încâT mă Trezesc

de tare de dragoste 
nicio stare vom fi absenţi
dar muzica ne va ţine pe linia de plutire
nici nu ni se va băga sub piele cu sila nici nu ne va 
lăsa singuri
un fel de yoga pentru suflet
vom căuta o stare
să nu începem a urla
poate vom vorbi
dar despre altceva decât despre cum am face dra-
goste 
va trebui să aşteptăm un timp să ni se prindă rănile
cred că vom dori pur şi simplu să ne strângem la piept
să ne sărutăm foarte neîndemânatic
vom vorbi despre timpul de-afară
despre pictură şi muzică
apoi mă vei ataca discret apoi năvalnic
de parcă m-ai vedea întâia oară 

simfonie 

îşi trece palmele în lungul spatelui meu
spintecând frumuseţea
luciul neted al gârlei

luntrea

iubirea mi se adună foşnitoare sub piele

trestii
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vecinii să bată
să ne bată insistent în uşă
ca să încetăm odată cu mersul acesta pe ape
pe pereţii blocului
fărâmiţând geamurile cu buzele
mişcându-i coloanele din loc
o unduire care e aproape surpare
câteva grade îşi mai răsuceşte torsul

pământul

şi soarele se aruncă sinucigaş în stufăriş
spintecându-şi trupul în apusuri violete

prăvăliri de ape 

resetare 

are abdomenul umflat tare ca o tobă mare
mă aşez pe genunchii lui de scândură
îl îmbrăţişez cu picioarele cât ajung
vei atinge-n scurt timp dimensiunea dinozaurilor preis-
torici îi zic
dar Luca nu ştie de limite
dorinţa i se acumulează adipoasă-n celule
pielea i se întinde ca un pulover după spălat
în scurt timp vom fi nevoiţi să lărgim uşile
să mutăm pereţii din loc
să
dragostea şi trebuinţa supapelor
pentru reglarea fluidelor într-un circuit!
Aurito, mă îmbăt mortal apoi tu să mă trezeşti
şi să mă modelezi din nou cum îţi va plăcea 

dispariţie
fumul ne ţinea la distanţă 
legaţi 
ne-am smucit mânji nărăvaşi 
să ne eliberăm capetele din hamurile lui 
să ne scoatem căluşurile
cu o mână ne ţineam inimile în loc 
cu cealaltă boxam 
iubirea-mpăturită-ntre noi
etanş-ambalată 
de parc-am fi dat cu pumnii 
în propriile trupuri
pân-am ajuns un conglomerat de piese dezasamblate
eu la o extremitate tu la ailaltă a canapelei 
în care ne-am cufundat aburinzi 
ca-ntr-o cutie cu brânză topită 
ne-a înghiţit fără urme
un fel de siberie 

iar uitaserăm ţigările aprinse în scrumieră 
să se (auto)devoreze

nocturnă
semiîntunericul avansa ca o râie de piele 
ca o tuse ce-mi strângea de fiecare dată tot mai 
apăsat
respiraţia viscerele
când mi s-a mulat smoală topită pe corp
era deja un întuneric neîndoios 
un corset încins 
tot corpul îmi devenise talie!
până ai început să-mi ieşi aburind din trup 
împrejmuindu-mă cocon jur împrejur 
nu-ţi mai rămase acolo barem umbra numele
erai tot în afară un aer 
şi negăsindu-ţi loc pe obiectele din jur
ai început să te comprimi subtilizezi
piţigăind psihotic
te-am apucat cu două degete şi ţi-am trecut fiinţa
subţire cât un fir de aţă
printr-o gămălie de ac
să-mi cos urechile

dragostea 

se iau 150 de g de ciocolată albă
şi 200 de g de unt care se bate bine 
cu zahăr vanilat rom scorţişoară 
după gust se pun ouăle u n u l
câte u n u l amestecând mereu 
se înglobează romul puţină făină 
şi apoi glazura de ciocolată a l b ă
t o p i t ă cu 200 de g de vin roşu
frământatul în acest mod nu necesită 
făină în plus aluatul se modelează cu 
mâna după aceea se î n t i n d e cu
sucitorul în luuung şi în lat cu 
mişcări de la mijloc spre margine 
partea neunsă se aduce peste partea 
unsă de la mijloc iar peste aceasta 
partea unsă de la margine în acest mod 
foaia se împătureşte în trei
aluatul astfel împărţit se întoarce 
cu latura mai lungă în faţa noastră 
se întinde din nou în foaie 
de data aceasta mai groasă 
numai prima împăturire este dificilă 

Din volumul Chişinăul e o tabletă de ciocolată
(în curs de apariţie, editura Vinea)
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elefant sau viespe
dimineaţa, cutia cu chibrituri. roşie şi transparentă

chibriturile se scoală dimineaţa-dimineaţa 
înaintea cercului izbăvitor 

dimineaţa, dimineaţa 
un chibrit adevărat e chibritul-elefant 
sau chibritul-viespe 

în cutie viespea şi elefantul 
fac parte din gama expoziţiei rupte 
asemeni cărnii de iepure despicată cînd e fiartă sincer 

chibriturile miros a inimioare paralele fără zahăr 
a prăjituri second-hand cu peşte decapitat... 
altele a gutuie virgină 

unele chibrituri (una, unul) îşi mai permit să fie 
chibrituri nechibrituri şi citesc despre Dumnezeu 
frunzuliţe, frizeri şi... chibrituri 

altele se mai pot mîndri despre nimic 
cu alt nimic necunoscut – excepţie 

viespile (unele) în cutie tac 
refuză ziua de azi contopită cu cafeaua –
soartă de chibrit 

am întrebat un elefant dacă gîndeşte aşa 
elefantul tăcea altfel cum gîndeam eu 
plictisită de ipostaza chibritului ars – viespe 
strangulată 

în creierii lui oscilau incantaţii despre 
iubirea-chibrit: mama-elefant, tata-viespe 
şi era mulţumit.

unele chibrituri n-au iubirea să fie chibrituri 
(elefanţi sau viespi).


