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Cum să nu 
iubeşti o revistă 
care apare pe 
anotimpuri?

De ce îmi place Tiuk!? Iată, pentru 
că are un semn de exclamare în 
coadă şi devine uşor incomod să 
adaugi după el virgula ta, punctul tău, 
semnul tău de întrebare – e cineva 
acolo care se pare că deja s-a cam 
gândit la toate. 

De ce îmi place Tiuk!? Pentru 
că are cel mai lung Motto dintre 
toate revistele din lume, el însuşi 

un adevărat Povestiuk, şi, graţie 
aceleiaşi dărnicii, nu pune limită la 
numărul de semne al articolelor, nici 
la numărul articolelor. Te răsfaţă, 
autor, şi te răsfaţă, cetitor. 

De ce îmi mai place? Pentru că ştie 
să facă titlurile de rubrică să stea 
în cap şi să scoată limba la tine: 
spune “Poveştiuci pe bune” şi-ţi 
zice la cafea ce “O apărut” şi ce 
“O fo”. Rubrica mea preferată e 
“A!!”. Onorată tare am fo când am 
exclamat şi eu prima oară acolo, 
la invitaţia lui Mihail Vakulovski. 
Şi-mi place fiindcă dă “Bun de 
tipar” taman când râde mai zdravăn 
de tipar, şi fiindcă e singura revistă 
care, în pantaloni scurţi sau în 
palton, poartă în cap un ghiduş coif 
de hârtie cu desene făcute de Dan 
Perjovschi şi împachetat cu ştaif 
de fraţii Vakulovski şi de Carmina 
Trâmbiţaş. Şi pentru că la întrebarea 
“de ce?” zice pur şi simplu “k-avem 
kef”. Şi pentru că pune pe unele 
dosare o ştampilă din cele scrise 
cu pixul pe gumă: “Necenzurat” 
şi-apoi, cu lanterna inter-net-ului şi-a 
inter-da-ului aţintită în ochi face-un 
“Anketiuk” de mai mare dragul.

Şi-apoi, adevăratul meu motiv: cum 
să nu iubeşti o revistă care apare pe 
anotimpuri?

 - Ai văzut Tiuk! de vară, madame? 
Ce mai rochii, voalete, umbrelutze 
literare!... 

- Taci, madame, să-l vezi pe ăl de 
toamnă! Pălăriuţe, lornioane şi, 
taci să spui, cai albaştri cu jobene 
kretonate!

 - A!!
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Alexandru VAkuloVski

AL 2-LEA MANIFEST KLU. LITERATURA KLU

iteratura a devenit o povară. Trebuie să citeşti obligatoriu aceleaşi texte la şcoală, la universitate. Ajungi în 
stare să borăşti (în) ediţii complete.

Pentru salvarea/reanimarea literaturii e nevoie de dispariţia urgentă, totală a textelor literare obligatorii în 
instituţii. Elevii citesc mai cu plăcere inscripţiile de pe sticle şi conserve decît literatura obligatorie.

Să dispară fabulele, textele vag aluzive. O parte din optzecişti s-au trezit peste noapte martiri, demonstrînd că de 
fapt nu au fost nişte lingăi, ci uite acolo eu făceam aluzie la aia, acolo la aia ş.a.m.d. Într-adevăr, la aia.

Să se scrie o literatură directă, să numim lucrurile pe nume: aberaţie, absurd, vis, poezia cotidianului, etc. Să nu 
vorbim despre povara singurătăţii din unele texte cînd de fapt e vorba de lipsa organului sexual masculin (pula) sau 
de lipsa organului sexual feminin (pizda).

Literatura trebuie să fie spontană. Cele mai bune poezii sunt lucrurile spontane. Dacă-ţi trag o palmă, acest lucru 
o să-ţi provoace un efect mai mare decît dacă l-ai fi citit pe Maiorescu sau pe Balzac în opere complete de 7 ori. 
Toate lucrurile esenţiale din viaţă sunt spontane: papa, kaka, sexul, moartea. Fii spontan în tot ce faci/scrii! Cine 
vrea să spună ceva, să spună acum! Să-mi spună mie! Daţi foc la sertare, să nu mai existe literatură de sertar!

Literatura trebuie să reacţioneze la realitate corect, direct. Literatura scrisă azi trebuie să se vadă că e scrisă azi 
şi nu alaltăieri. Nu vorbesc despre o literatură realistă, ci despre o literatură pornită direct de la viaţă, fără deviaţii. 
În literatura contemporană se descoperă America de mii de ori. Căci scrisul, mătuşica inspiraţie porneşte de la alte 
texte, nu de la realitate. Reale sunt şi halucinaţiile şi imaginaţia. Play-back-uri literare poa’ să facă şi un handi.

Din cauza violenţei, lipsei alternativei în alegerea textelor literare în şcoală şi în universităţi literatura a început să 
se refugieze din cărţi pe inscripţiile de pe ziduri, pe grafitti de la intrarea în blocuri, pe WC-urile publice. Textele 
din muzica rock şi hip-hop sunt mai aproape de viaţă, de ceea ce tre’ să fie o literatură adevărată.

Introducerea unui text în programe e echivalentă cu moartea lui. Aşa a murit generaţia ’80. La revedere, drum bun!

La agresivitatea programelor şi canonului literar oficial trebuie să reacţionăm corect: să recunoaştem literatura 
adevărată oriunde s-ar afla ea – de la textele din muzică (Vîsoţki, Morrison, Kobain, Marilyn Manson etc.) pînă la 
inscripţiile anonime din WC-urile publice. Va veni un timp cînd la intrarea în facultate la examenul de literatură vei 
putea analiza un grafitti, un text al unei reclame, o inscripţie de la budă.

Literatura trebuie să producă plăcere. Atunci să apară orice tip de ediţii care îţi vor face plăcere. De exemplu: Pe 
drum de Jack Kerouak să fie editat pe asfaltul unei şosele între New York şi 
San Francisko; Opere de Sadoveanu pe un bax de hîrtie igienică; Urmuz pe 
rochia unei mirese, Vişniec pe o cortină; hai ku-uri pe prezervative; etc.

Literatura trebuie să fie peste tot, să se citească Nabokov în parlament, să se 
întîlnească Putin cu Bush şi să discute Tropicele lui Miller. Să se citească 
poezie la înmormîntări, în timpul unei greve să se citească Paul Goma sau 
Dostoievski. 

Literatura poate fi peste tot: pe şosele, pe haine, pe calorifere, pe cearşafuri, pe 
trolee. În primul rînd să-ţi placă.

Literatura tre’ să fie KLU!     

(Tiuk nr. 2, 2002)
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Alexandru VAkuloVski
„157 de trepte spre iad sau Salvaţi-mă 
la Roşia Montană” (roman)
Editura Cartier, Chişinău, 2010
Cartea poate fi comandată aici: 
cartier@cartier.md

Mihail VAkuloVski
„nEUROCHIRURIE” (teatru)
Editura Vinea, Bucureşti, 2010
Cartea poate fi comandată aici: 
edituravinea@yahoo.com

Mihnea BliDARiu
„Playlist (pentru sfîrşitul lumii)” 
(roman)
Editura Casa de Pariuri Literare, 
Bucureşti, 2010
Comenzi: editura@cdpl.ro

Venedikt ERoFEEV
„Jurnalul unui psihopat” (traducere: 
Mihail Vakulovski)
Editura Art, Bucureşti, 2010
Pt. comenzi: http://www.editura-art.
ro/carte/jurnalul-unui-psihopat

Cărţi noi Tiuk!

Cărţi Tiuk! în curs de apariţie:

Mihail VAkuloVski
„ Portret de grup cu generaţia 
„optzeci” (Poezia)”
Editura Tracus Arte, Bucureşti

Mihail VAkuloVski
„10 basarabeni pentru cultura 
română (Interviuri cu tinerii dintre 
milenii)” 
Editura Casa de Pariuri Literare, 
Bucureşti

Dan PERJoVsCHi
 „20/22. 20 de ani de texte”
Editura Cartea Românească

Tiuk! (antologie de proză Klu)
Biblioteca Revistei la Plic 

leo BuTNARu

OAIA ŞI COSMONAUTUL

...dat fiind că deocamdată

nu s-a găsit vreo legătură plauzibilă între

oaie şi cosmonaut

şi pentru o mai bună ordine la cosmodrom

dar şi la stână –

fabula cu tot cu morală

nu se contramandează 

ci
doar se amână

unde mai punem că 

în această burniţă ciobănească

pare să ajungă deja

şi la mintea oii: totdeauna ea

bârsana

nu va fi decât

la fundul ploii.

Constantin ACosMEiODĂ LA TOATĂ LUMEA
(pietonii care traversează

corect. miliţienii care cunosc
atîtea cîntece şi glume.

bărbaţii care discută aprins
despre chefuri femei.povestesc din armată.amanţii care citesc horoscopul

împreună. îşi povestesc
dimineaţa visele. etc.)

ioan Es. PoP

am angajat, nene, doi de la camera 24, se

roagă pentru noi zi şi noapte, o să

fim precis iertaţi, pu-

tem bea în continuare.
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Veronica D. NiCulEsCu

Adeb

Noaptea, când dau şoferului de taxi hârtiile de zece 
mii de lei, când deschid portiera maşinii împuţite care 
mă aduce de la redacţie purtând miros stătut de tutun 
şi de morgă, când mă strecor pe aleea mărginită de 
gardul viu strângând în poşetă sprayul paralizant, când 
fug pe scările blocului până la etajul unu şi când înfig 
cheia în uşă, înspăimântată de moarte, atunci îmi dau 
seama că însăşi singurătatea mea mă fugăreşte de la 
maşină în casă, răsuflându-mi rece în ceafă, trecându-
şi subtil vârful ghearei pe spinarea mea nemângâiată: 
“Recunoaşte!”.

În astfel de clipe, prezenţa lui Adeb, ivit la intrare cu 
ochii lipiţi de somn, curios-politicos, mă face să mă 
simt jalnic de singură. Îl alung cu piciorul, în drum spre 
baie, îmi demachiez chipul obosit şi năclăit de grelele 
zilei, dar el mă însoţeşte peste tot, mi se vâră între paşi 
şi se cere iubit. De unde, de unde atâta iubire? Mi se 
vâră în braţe, sub plapumă, e insistent fiindcă ştie că nu 
îi pot rezista. Şi fireşte că îl primesc, şi plâng cu el în 
braţe recunoscând îngrozită că îl iubesc. Iar frumuseţea 
lui creşte urâţenia mea şi mă întreb unde e ziua de ieri, 
cea în care prezenţa lui îmi aducea linişte şi pace? Şi 
chiar când mă-ntreb, crisparea dispare, risipită undeva 
între distanţa dintre buza înaltă a balconului, pe care 
se sprijină cerul, şi canapeaua mea, unde se leagănă 
minunat de jalnic o femeie singură, cu o pisică în braţe. 
Buricul pisicii e buricul pământului.

(continuarea – în Tiuk! de toamnă– www.tiuk.reea.net/)

„Muzica merge mai bine cu poezia,   
deşi acest roman contrazice evidenţa”,

interviu cu Mihnea BLIDARIU,

realizat de Mihail VAKULOVSKI

- Mihnea, tu eşti cunoscut ca vocalis
tul formaţiei LUNA AMARĂ, dar 
acum eşti într-un turneu de lansare 
a unui roman, „Playlist (pentru 
sfîrşitul lumii)”, în paralel cu tur-
neul de 10 ani Luna Amară. Cum ai 
gîndit romanul? Cum ai început să-l 
scrii şi cum a decurs facerea lui?

- Romanul a fost început acum 
2 ani. A urmat o pauză destul de 
lungă, apoi am revenit la el şi l-am 
terminat. Totul a pornit de la constata-
rea că în fiecare an apar cel puţin 3-4 
filme despre sfîrşitul lumii şi oamenii 
au devenit obsedaţi de subiect, şi de 
la evidenţa faptului că românii pică 
foarte uşor în extreme. Aşa că am ima-
ginat o asemenea situaţie extremă... 
“Facerea”, sincer, nu a fost 

viziteze... Muzica merge mai bine 
cu poezia, evident, deşi, uite, acest 
roman contrazice evidenţa... ha-ha.

- Cum ai ales piesele care denumesc 
capitolele? Muzica te-a ajutat la 
scriere sau ai ales denumirile după 
ce ai scris textele?

- S-a întîmplat în ambele moduri: 
unele capitole au primit titlul de 
piesă la final, altele s-au construit 
în jurul unei piese. Oricum, ar mai 
fi fost o grămadă de piese care îmi 
plac, dar nu au încăput aici. Cine 
ştie, poate va apărea un Playlist 2...

- Te gîndeşti deja la o nouă ediţie 
sau la o continuare stil Terminator?

- Ha-ha... nu, era mai mult o glumă. 
Deşi, să fiu sincer, mi-a trecut 
prin cap ideea unei continuări, dar 
cu un playlist negativ, pe dos, cu 
piese oribile, de manele şi dance 
românesc de cea mai proastă 
calitate. Un anti-Playlist...

-„Playlist” are un blog, unde ai 
publicat săptămînal fragmente din 
roman. Cum te-a ajutat internetul în 
cazul „Playlist”? 

- Păi m-a ajutat doar în sensul că 
mai multă lume a putut să citească 
fragmentele şi să-şi facă o idee... 
şi s-a creat o oarecare rumoare... 
sau curiozitate. În rest, editura a 
venit pe alte... filiere, ca să zic aşa. 
Oricum, am şters blogul.

Dumitru CRuDu

ce mai faci dimitrie

ea venea călare pe o muscă pe un fluture
prin cameră îi călărea îi bătea cu biciuşca
ei ce mai faci dimitrie îl întreba fluturele
bine bine îi răspundea dimitrie
fluturele îi băga pula între coapse ea gemea în aer
     departe departe
dimitrie se descălţa de pantofi
un şobolan îi rodea degetele i le mînca
de unde vii dimitrie îl întrebau muştele şi îi 
zîmbeau
i se aşezau pe limbă şi îi vorbeau
şi totuşi tu ce mai faci îl întreba ea şi-i mîngîia
maţele ficatul maiera îi îmbrăţişa
da tu cine eşti o întreba dimitrie
o cum nu-ţi aminteşti îi spunea ea ieşind din apă
dîndu-se jos de pe fluture şi ăla plecînd

foarte dificilă, mi-a venit destul de 
uşor să scriu, nu mă întreba cum şi de 
ce, că nu pot explica.

- Înainte de „Playlist” ai mai publi-
cat două cărţi de poezie, ceea ce era 
destul de firesc pentru tine, care ai 
tot scris texte pentru Luna Amară. 
Cum a fost trecerea de la poezie 
la proză? Cînd alegi să scrii proză 
şi cînd – poezie? Muzica cu ce se 
aseamănă mai mult?

- Trecerea de la poezie la proză s-a 
făcut relativ uşor, poate şi din cauza 
faptului că o vreme am scris articole 
de presă. Cred că poezia şi proza 
se hotărăsc ele singure cînd să mă 



8 9

- Fiind deja cunoscut, nu era bun 
pentru informaţii despre lansări, 
despre carte, interviuri etc.? 

- A, ba da, dar trebuie să-i lăsăm şi 
editurii ceva de făcut, nu?... =))

- Cum au loc lansările şi ce se 
întîmplă la lansări (că doar nu 
vin critici literari pliticoşi care 
povestesc cum e cu sfîrşitul 
lumii...)? 

- Lansarea de la Cluj deja a avut 
loc şi a fost excelentă! Publicul a 
fost fain, locaţia neconvenţională 
(un gang), muzica a ieşit bine. A 
venit chiar şi poliţia, pentru că un 
vecin s-a simţit deranjat de muzică, 
deşi nu eram în timpul “orelor de 
linişte”... Lansarea la Timişoara va 
avea loc în 30 octombrie... acolo voi 
cînta doar cu Nick, numai vreo 5 

piese. La Bucureşti lansarea va fi în 
27 octombrie, cu concert la ClubA, 
cu invitaţi din byron, Travka, Luna 
Amară şi Rain District. Şi Chilli 
Familli, bineînţeles... 

- Există „ore de linişte” în 
România? Să le numim ore anti-
sunete...

- Da, uite, nu m-am gîndit la faza cu 
“orele de linişte”... şi chiar am cîntat 
piesa care dă titlu capitolului cu 
“orele de linişte”...

- Abia a apărut romanul şi nu cred 
că personajele au început să ţi se 
revolte... Personajele tale pot fi 
recunoscute foarte uşor, unele chiar 
îşi poartă numele real, te aştepţi 
la reacţii din partea lor? Ştii că 
personajele literare în viaţa reală 
sînt destul de violente...

- A existat temerea asta, în editură, 
că personajele cu nume reale vor 
reacţiona, vor intenta proces. Dar, 
la urma urmei, nu ar face decît să 
ajute promovarea cărţii... ceea ce ne 
şi dorim. Sper numai să nu mă caute 
vreun... personaj şi să mă fugărească 
cu bodigarzii... Deşi, noi, ăştia cu 
rock-ul, suntem mulţi... ha-ha.

- Cartea arată foarte bine din toate 
punctele de vedere, e frumoasă, are 
conţinut beton, e foarte accesibilă 
ca preţ, dar te-ai gîndit la o ediţie 
de lux? Cred că ar merge şi aşa 
ceva, ca să-ţi poţi alege varianta 
care se potriveşte mai mult cu 
biblioteca ta... – întrebare de cititor.

- Nu m-am gîndit la o ediţie de lux, 
cred că e prematur să ne gîndim la 
aşa ceva acum. Dacă vînzările vor fi 

foarte bune, probabil că se va lua în 
calcul şi o asemenea investiţie...

- Cred că „Playlist” ar merge 
perfect cu un CD cu lectura ta, iar 
în spate să se audă o muzică în 
surdină, nu neapărat aia pe care ai 
ales-o pentru fiecare paragraf...

- M-am gîndit la varianta cu CD, dar 
era prea complicat să cer acordul 
de la casele de discuri pentru 
piesele respective... Dar, dacă aveţi 
răbdare pînă la primăvară, puteţi 
să asortaţi lectura Playlist cu noul 
album LUNA AMARĂ... Am eu un 
sentiment că or să meargă perfect 
împreună.

- Ho-pa... Acum nu pot să nu te 
întreb de viitorul album Luna 
Amară... Ce poţi să ne spui despre 
el?

- Părerea unanimă, în cadrul 
formaţiei, este că va fi cel mai bun 
album de pînă acum. Ne întoarcem, 
în mare parte, la limba română, 
iar sound-ul va fi mai agresiv, deşi 
există şi compoziţii ce împrumută 
din melancolia ultimului nostru disc. 
Ca mesaj, va fi un album frustrant, 
dur şi mult prea lucid.

(20 octombrie 2010)

Mihnea BliDARiu
„Playlist (pentru sfîrşitul lumii)” (roman)
Editura Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2010

 zilele lungi de vară Murzik 
găsea mereu ceva de făcut. Ba 
dormea tolănit undeva la umbra unui 
copac, ba dormea în soarele arzător, 
printre frunzele vre-unei verze sau a 
altei plante ce se afla în grădină, ba 
se întindea, ba se lingea, ba se uita 
într-un punct, ba se ros to      golea de pe 
o parte pe alta în praf, apoi iar se 
lingea, ba alerga după fluturi, sau 
după albine şi muşte, sau doar le 
urmarea cu atenţie de motan, ba se 
urca pe o creangă şi stătea tolănit 
acolo, ba dispărea în căutare de 
mâţe-n căl duri, dar la acea vreme 
habar nu aveam de ce dispare, 
credeam că pleacă pur şi simplu la 
plimbare. Dar cel mai mult şi mai 
mult lui Murzik îi plăcea vânătoarea. 
Nu l-am surprins niciodată vânând, 
vânătoarea fiind pentru el ceva 
absolut intim, la care nu permitea să 
asiste nimănui. În schimb era un 
mare lăudăros în ceea ce priveşte 
trofeele. Le aducea de fiecare dată, 
ţinând morţiş să le mănânce în 
preajma noastră. Bineînţeles, şoarecii 
erau pe primul loc, dar şi şobolanii, 
vrăbiile sau insectele îi gâdilau 
orgoliul la fel de mult. Nu-mi era 
milă de victimele lui şi îl lăudam de 
fiecare dată cu mângâieri violente. 
Într-o zi însă am avut ocazia să-l vad 
în acţiune. Ca prin minune eram prin 
preajmă şi ca prin minune s-a 
întâmplat ca Murzic să nu mă vadă. 
Victima era un graur. Nu voi descrie 
aici amănuntele vânătorii. Cert este 
că m-a cuprins o milă de nedescris 
pentru sărmanul graur, aşa încât am 
intervenit, salvându-l din ghearele 

morţii. Cu greu am reuşit să adun de 
pe jos graurul speriat, cu o aripă 
frântă, plină de sânge. L-am îngrijit 
cum am putut. I-am bandajat aripa, 
l-am hrănit cu forţa, i-am improvizat 
un culcuş. Ciudat mi se părea însă că 
nu dădea nici un semn c-ar înţelege 
binele pe care i-l fac. Nu scăpa nici o 
ocazie ca să încerce sa evadeze. 
Sărea, încercând să zboare, se lovea 
disperat de geamuri, de pereţi. 
“Graur prost!”, ţipam la el, dar 
gra urul era de neînduplecat. Timp de 
o săptămână m-am luptat eroic cu 
mama, ca să nu-i facă vânt afară. 
Timp de o săptămână am adunat 
sârguincios găinaţul, i-am oblojit 
rana şi l-am hrănit. După o săptă-
mână m-am hotărât să-l eliberez. Am 
ieşit cu el în grădină şi savurând din 
plin oficialitatea momentului l-am 
pupat în frunte şi l-am aruncat în 
sus. Cu un avânt nebun s-a ridicat 
spre cer, îndepărtându-se tot mai sus 
şi tot mai departe. Evident mişcat şi 
mân    dru de fapta ce o făcusem, mi-am 
zis în sinea mea de copil că odată 
şi-odată graurul îşi va aminti de 
mine, poate chiar se va întoarce 
să-mi mulţumească într-un fel sau 
altul. Am stat ţintuit în mijlocul 
grădinii şi am urmărit punctul negru 
care s-a îndepărtat fără oprire până a 

Roman ToliCi 

Murzic şi graurul

dispărut la orizont. Am înţeles atunci 
că niciodată graurul nu se va întoarce 
să-mi mulţumească şi chiar dacă îşi 
va aminti de mine, amintirea nu-i va 
fi decât un teribil coşmar. Am simţit 
privirea cuiva, m-am întors şi pe 
creanga unui copac din apropiere l-am 
zărit pe Murzik.



10 11

Curul si Cerul

Alexandru VAkuloVski

nu o pulă. Nu se gândesc la tine, se 
gândesc doar la ele, la plăcerea lor 
de a ţine o pulă în mână.

Bă, Baston, tu eşti prost, te-ai tâmpit 
de atâtea lovituri cu capul de mese. 
Nu ştii ce vorbeşti, sau nu ţi-a făcut 
nimeni o labă bună. Soţia mea ştii ce 
labă îmi face? Chiar mai fain decât 
mi-aş face singur. Şi nu mă mai 
deranjează, când vrea – o fut, când 
vreau eu – îmi face o labă. Armonie 
perfectă. Asta familie. Dacă am mai 
avea şi unde sta ar fi chiar perfect.

Te dileşti, Tolstoi, aberezi, niciodată 
o femeie nu poate înlocui un prieten. 
Iar laba oricum singur mi-o fac cel 
mai bine. Cu pula nu trebuie să fii 
politicos, să-i cumperi îngheţată, 
flori. Trebuie să ai grijă ca de tine 
însuţi. Fără complicaţii psihice. 

Se făcuse târziu. După ce vecina lor 
de compartiment mâncă vreo oră: 
salam, ceapă, usturoi, slană ş.a., se 
întinse pe bancheta din faţa lui Tolstoi 
şi a lui Baston. Era o bătrână foarte 
grasă. Se întoarse cu fundul la colegii 
de călătorie. Fiindcă se descălţase, 
în compartiment se lăsă un iz din 
vremurile demult apuse. Ducea cu ea 
parcă toate mirosurile din pubelele 
pe lângă care trecuse. Rochia cu pete 
de muştar, de scrum, de ceva care 
era imposibil de ghicit ce a fost, îi 
dezgoli o parte a picioarelor, a curului, 
era greu de definit ce era din cauza 
slăninii ce deforma formele unui ex-
corp trans format în monstru, într-un 
monstru gras, abject. 

Baston şi Tolstoi şi-au terminat 
discuţia şi priveau fundul vecinei lor. 
Mirosul, ceea ce părea imposibil de 

privit le-au făcut ochii să lucească, 
imposibil de întors în altă parte. Am 
avut o erecţie grandioasă, va povesti 
mai târziu Baston, am vrut s-o fut 
pe baba aia cum nu am mai vrut pe 
nimeni înainte, scârboşenia ei mă 
excita, vroiam să-i pipăi rândurile 
de slănină, să descopăr printre ele 
pizda şi s-o fut. Probabil că ar fi fost 
greu aşa ceva, ar fi fost ca o nouă 
descoperire a Americii, simplă, dar 
de neimaginat.

Tolstoi recunoştea acelaşi lucru. 
Dacă nu aş fi fost paralizat de 
privelişte, aş fi sărit ca un câine 
pe ea, pula nu îmi mai încăpea în 
pantaloni, toată scârboşenia aia mă 
chinuia, nu doream altceva decât 
s-o fut, dar mă simţeam mic, foarte 
mic, imposibil pentru mine de a o 
avea toată, de a o fute aşa încât să i 
se clatine toate straturile de slănină, 
să curgă de pe ea şiroaiele de 
transpiraţie puturoasă şi de bale care 
acum i se scurgeau pe banchetă. 

Înainte de a ajunge, controlorul 
a mai trecut prin compartiment. 
Baston i-a băgat în mână un teanc 
de bancnote de o mie şi a ieşit cu 
Tolstoi. Erau ambii galbeni la faţă, 
cu ochii obosiţi, roşii şi cu hainele 
îmbibate de acel miros puternic, 
înţepător. Baba dormea crăcită pe 
banchetă. Controlorul a rămas cu 
gura căscată, cu privirea încleiată 
de membrele dezgolite, scârboase, 
transpirate ale bătrânei. Apoi trenul 
frână brusc şi controlorul se trezi 
căzut cu pula sculată peste cracii 
babei care se trezise şi îşi ştergea 
cu o mână balele ce îi ajunsese 
amestecate cu muci până pe gât. 

Constantin CHEiANu

Povestea Cîinelui Blînd

Baston şi cu Tolstoi în tren. Au tot 
vorbit despre statutul scriitorului în 
societate, cât de bine era în timpul 
comuniştilor când scriitorilor li se 
dădea maşină, vilă, onorarii grase. 
Aşa da, să tot scrii, nu ca acuma, 
scrii şi te fut ăştia că nu scrii ca 
Breban sau Druţă.

Aş tot scrie acuma cât de pizdos e 
Brejnev, oricine, numai să plă tească 
ceva. Cică să scrii pentru numele 
tău, pentru tine şi posteritate. 
Mă doare-n cur poste ritatea asta 
postmodernismul şi post industria-
lismul. Vreau acum ceva. Orice.

‘Na seara! Biletele la control, vă rog. 

Baston şi Tolstoi ies din comparti-
ment. Dom’ controlor, suntem şi 
noi studenţi, nu prea avem bani, 
hai că o să vă mulţumim la sfârşit. 
Controlorul a mârâit ceva, le-a arătat 
compartimentul. Să vă găsesc aici, 
că altfel vă belesc, no. Mersi, mersi, 
dom’ controlor. Aici vom fi. 

Baston, nu-i aşa că e mai mişto să te 
masturbezi decât să te fuţi? Femeile 
astea fac nazuri, zici că au o comoară 
acolo între craci, nu o pizdă. Mai 
bine îţi faci o labă cu viteza care îţi 
place, fără să transpiri ca porcu’. Pe 
bune că e mai fain. În linişte cu tine 
însuţi, fără complicaţii. Aşa stai la 
televizor, bei bere şi faci laba. Sau e 
mişto când îţi face laba o femeie.

Eşti prost, bă, nimeni nu-ţi face o 
labă mai bine ca tine însuţi. Nu dau 
doi bani pe o labă de femeie, nu 
au simţ astea, bă. Poate te zgârâie, 
te strânge prea tare sau cu o mână 
fleşcăită, de zici că ţine pufuleţi, 

 fost odată  un cîine blînd. Eu 
acum spun Povestea Cîinelui 
Blînd, care era cîinele lui 

Vasile Petrovici. Cînd oamenii spun 
despre un cîine că e blînd, e ca şi 
cum ar vorbi de o boală de cîine. 
Chiar şi oamenii buni au nevoie de 
cîini răi. Toţi cîinii trebuie să fie răi, 
dar nu ştiu cum se face că pînă şi 
cîinii răi nasc cîte odată cîini blînzi. 

Tatăl lui Vasile Petrovici nu l-a putut 
face nicidecum rău. Nu-l hrănea 
cu zilele, îl bătea, îl ţinea închis 
în beci. I-a tăiat coada cu toporul. 
Nu se învăţa să latre la oameni şi 
basta. Îi credea pe toţi prieteni. Lătra 
numai la pisici. Şi atunci tatăl lui 
Vasile Petrovici a zis că nu-i rămîne 
altceva decît să-l omoare. Noi l-am 
dezlegat pe ascuns şi l-am dus la 
pădure. Acolo l-am gonit cu pietre. 
Dar a doua zi şi-a făcut apariţia la 
poarta lui Vasile Petrovici dînd din 
ciotul de coadă. L-am alungat iar cu 
pietre. A mai apărut şi în alte zile, 
dar de fiecare dată îl goneam cu 
ce nimeream. Într-o zi mai era să-l 
prindă tatăl lui Vasile Petrovici. 

A venit din ce în ce mai rar. Apoi am 
auzit că s-a dat pe lîngă alte curţi, 
dar a fost alungat şi de acolo. A fost 
alungat de peste tot. Şi pe urmă nu 
s-a mai auzit nimic de el. 

După care s-au răspîndit vorbe în 
sat despre un cîine slobod rău de tot. 
Sfîşia găini, se arunca la oameni, 
muşca copiii. Acela era cîinele lui 

Vasile Perovici. Dintr-un cîine aşa 
de blînd, se făcuse un cîine-bandit. 
Au trebuit să stea mai mulţi oameni 
la pîndă ca să-l prindă şi să-l 
omoare. Şi l-au omorît.   

Aceasta este Povestea Cîinelui 
Blînd. Care nu a fost lăsat să fie 
blînd şi a ajuns mai rău decît cel mai 
rău cîine din sat. 

,
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Interviu cu 
Máté Tilk & 
Bálint Csongor, 
vocaliştii 
Subscribe, 
realizat de Carmina & 
Mihail Vakulovski

(traducere din engleză: 
Andra Atodiresei)

- Salutare, cînd v-am ascultat 
pentru prima oară live am comparat 
muzica voastră cu un automat 
kalaşnikov în acţiune. De unde atîta 
energie, totuşi sînteţi deja de peste 
10 ani pe scena muzicală?

- Ne place foarte mult să cântăm, ne 
înţelegem bine şi asta se vede şi pe 
scenă, de acolo şi această energie. 
Cântăm împreună de aproape 11 ani 
şi nu a cântat niciodată cineva în 
background în trupă. Ne cunoaştem 
dinainte de a începe să cîntăm, de 
la şcoală. Este foarte important ca o 
trupă să rămână unită atâta timp… 
11 ani…

- Cum aţi ales denumirea formaţiei? 

- Nu mai ştiu… pur şi simplu aveam 
nevoie de un nume… am deschis o 
revistă din Anglia, Metal Hammer… 
şi la sfârşitul revistei era un semn 
care ne-a plăcut cum arăta… semn 
pe care era scris SUBSCRIBE. Am 
simţit impulsul de a face muzică, 
după aceea am putut pune laolaltă 
cuvintele. Alegerea numelui a fost 
destul de comică, dar după aceea 
putem spune că am subscris la ceea 
ce facem.

- Cum au fost începuturile 
Subscribe? 

- Am fost o formaţie de liceu. Ne-am 
zis într-o zi: „Hai să devenim o for-
maţie rock. Tu o să cânţi la bas, eu la 
tobe…” şi aşa s-a întâmplat, a mers.

- Ce înseamnă pentru voi 
concertele? 

- Totul… viaţă. Pentru noi 
concertele înseamnă viaţă, pentru 
că showurile noastre sunt egale cu 
viaţa noastră.

- Cel de-al doilea album, STUCK 
PROGRESS TO MOON, a adunat 
multe premii (premiul “Fonogram”, 
considerat cel mai important premiu 
muzical din Ungaria, premiul 
pentru cel mai bun sunet de studio 
la Hungarian Metal Awards, a fost 
numit “THE MODERN ROCK 
ALBUM OF THE YEAR”). Care e 
premiul la care ţineţi cel mai mult şi 
de ce? 

- Cred că albumul a fost cel mai 
bun album modern-rock al anului 
în Ungaria, suntem foarte mândri, 
pentru că este foarte greu să primeşti 
un asemenea premiu în Ungaria şi 

este greu să fii recunoscut într-o 
asemenea scenă.

- Sînteţi foarte activi pe scenă, ceea 
ce faceţi voi în timpul concertelor 
se poate numi rock-sport. Aţi făcut 
sport? Ce sport vă place?

- Mersul cu bicicleta, crosul… 
baschet-ul… ne place orice sport, 
practic...

- Cîntaţi destul de des în România, 
v-aţi făcut prieteni pe aici? Aţi 
reuşit să ascultaţi vreo formaţie 
românească, v-a impresionat 
cineva?

- Greu de spus, pentru că… nu 
suntem foarte talentaţi la reţinerea 
numelor formaţiilor… Coma ne plac 
foarte mult, sunt preferaţii noştri, 
dintre formaţiile româneşti… şi 
Luna Amară ne place foarte tare.

- Mulţumim.

- Noi vă mulţumim.

(interviu realizat 
la Peninsula 2010)

Mihail VAkuloVski

Implant pentru Refuz, 
“OtheRoot”

IMPLANT PENTRU REFUZ e una din 
super formaţiile din România, foarte iubită de 
ascultătorii de rock. Recent, IPR a făcut un 
pas important, semnînd un contract cu o casă 
de discuri din Germania, Records Firefield, 
astfel devenind IMPLANT FOR DENIAL 
şi debutînd cu acest nume cu un dublu CD 
extraordinar, profi din toate punctele de vedere. 
Digipack-ul se numeşte “OtheRoot” şi conţine 
două CD-uri, “Other” şi “Root”, şi un booklet 
abstracţionist în care tot descoperi chestii. 
“Other” e în limba română, deja cunoscut de noi 
sub numele “Monolith”, iar “Root” e varianta 
în engleză a “Monolith”-ului. OTHER cuprinde 
piesele Solitor, Sidef, 3,80, În Soare deschis, 
X, Rezistenţa continuă, Mintal, Apus şi Tribut, 
iar ROOTH – Innerscape, Messages to gods, 
Nemesis, Farewell, Tribute, Herald, Pearl, Target 
şi Strike. Sunetul este impecabil pe ambele 
albume, imaginea e beton, de versuri nu mai are 
rost să amintesc – sînt ca şi pe celelalte albume 
IPR de pînă acum: bine scrise, directe, agresive, 

sociale şi existenţiale (în limba română versurile 
pot fi citite în Tiuk! nr. 17, aici: http://www.
tiuk.reea.net/17/ipr.html), iar Vita şi Bulbuc 
se combină perfect cînd le cîntă. Nu insist 
asupra calităţii albumului doar fiindcă am scris 
deja despre asta cînd am recenzat “Monolith” 
(http://www.tiuk.reea.net/17/ipr_vklvsk.html). 
IPR a avut un turneu de lansare a albumului 
în străinătate şi s-a bucurat de un succes real, 
în toamnă urmînd şi alte cîteva concerte de 
promovare prin Germania şi Austria. Sper sincer 
ca IMPLANT FOR DENIAL să reuşească şi în 
afara României, unde e mai mult public de metal 
şi unde, oricum ai întoarce-o, e scena adevărată 
de rock. 

Componenţa IMPLANT FOR DENIAL: 
Octavian Horvath “Vita” (voce), Ovidiu Takacs 
“Bulbuc” (voce), Valentin Popescu “Freaky” 
(chitară), Stefan Czifrak “Pista” (bass), Răzvan 
Nicov “Osy Oswald” (chitară), Paul Bologan 
(baterie).

Discografie:
“Implant Pentru Refuz” (1996), “Permis 
postsinucidere” (1997), “Culori” (1999), 
“Oameni fără feţe” (2001), “Monolith”, 
“OtheRoot” (2009)
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„Vin alb / Vin roşu”,
interviu cu ZDOB ŞI ZDUB,

realizat de Arina Creţu & Mihail Vakulovski

lansa? Şi, iată, ne-am ales cu „Vin 
alb / Vin roşu”. Jumătate din piese 
sunt coveruri pe care le-am făcut 
pentru diferite proiecte, emisiuni 
TV şi radio, în Rusia şi Ucraina. 
Apoi sunt câteva piese proprii mai 
vechi, hituri, pentru care am făcut şi 
versiune rusească. Şi sunt trei piese 
noi. Global vorbind, albumul nu are 
vreun concept, dar îl caracterizează 
faptul că e integral în limba rusă. 
Piesele au fost înregistrate pe 
parcursul a circa zece ani şi în locaţii 
diverse... majoritatea în Chişinău, 
dar şi în Hamburg. Featuringurile au 
fost înregistrate de artiştii respectivi 
la Moscova, Kiev, adică s-a lucrat la 
distanţă. 

- Cine vă face grafica? Sînteţi mulţu-
miţi de album, cum arată, cum sună 
etc.?

Roman: Grafica e făcută de un 
prieten de-al nostru, Yuri Savranski, 
cu care lucrăm de mai mult timp. 
Ne place cum arată albumul, simplu 
şi original. Dar sunetul e diferit... 
piesele fiind din diferite proiecte, 
uneori adaptate şi înregistrate doar în 
câteva zile, că era urgent. În general, 
suntem dispuşi să remodelăm toate 
piesele la nesfârşit, dar... 

Tratăm acest album cu umor... că şi 
el e vesel şi distractiv.

- Fanii voştri din România de unde 
pot achiziţiona „Vin-ul...”? Vor avea 
posibilitatea să-l asculte şi live?

Roman: Şi eu vreau să cumpăr 
câteva exemplare. Nu ştiu de 
unde. Probabil doar din Moscova, 
deocamdată. Pe site-ul nostru se 

Roman: Ca şi pentru toţi oamenii, 
e o metodă eficientă de comunicare, 
informare etc.  

Mihai: Internetul e al doilea 
televizor şi radio... unde poţi în mod 
selectiv să asculţi şi să te uiţi la ceea 
ce doreşti şi îţi place. 

- Ce părere aveţi despre 
downloadarea muzicii de pe net?

Roman: Aici e o situaţie cu două 
capete. Sau diverşi neni de la casele 
de discuri fac bani pe seama ta sau 
dai posibilitate tuturor să-ţi descarce 
muzica. Într-un fel, oricum eşti în 
pierdere. 

Rezultatul – muzicianul e în rahat. 
Dar normal că vrei să faci bani de 
pâine, ce-ţi rămâne ca muzician e să 
cumperi bilet de tren şi să mergi în 
turneu. Pe de altă parte, Internetul e 

- Abia v-aţi întors din Rusia de 
la lansarea noului vostru album, 
„Vin alb / Vin roşu”. Cum l-a 
primit publicul moscovit, care 
e foarte răsfăţat, ruşii avînd un 
rock foarte puternic cu o tradiţie 
extraordinară? Şi în general cum a 
fost la Moscova? Aţi pregătit ceva 
special pentru lansare?

Roman: Călătoria a fost foarte 
veselă!!! Şi, da, am avut un program 
special de vin alb şi roşu. Pe lângă 
progra mul nostru obişnuit, s-au 
cântat aproape toate piesele de pe 
albumul nou. Dar mai întâi a fost o 
conferinţa de presă, unde, împreună 
cu Mihai, nu doar răspundeam la 
întrebările jurnaliştilor, dar am 
pregătit şi mămăliguţă cu mujdei 
şi tocăniţa. Totul s-a mâncat rapid. 
Normal, se servea vin. Apoi în 
Clubul B2 a fost un concert în stil 
Omar Khayyam!!! În culise au fost 
foarte mulţi prieteni, vin... dar noi 
deja, după conferinţă, eram bine-
dispuşi. 

Şi publicul... reacţia lui a fost ca 
erecţia noastră... dar aşa e mereu, 
cum cânţi, aşa te şi primesc. Publi cul 
răsfăţat nu cred că vine la con cer tele 
noastre. Totul a fost minu nat... doar 
că încă nu simţim foarte bine piesele 
noi, le-am cântat în faţa unui public 
pentru prima dată. 

- Povestiţi-ne cîte ceva despre noul 
album, „Vin alb / Vin roşu”. Cum 
aţi gîndit acest album? Unde şi cînd 
l-aţi înregistrat? 

Roman: Aveam o mână de piese 
pe care nu le mai lansasem şi 
ne-am gândit – de ce nu le-am 

considerat un fel de zonă liberă. Dar 
asta este o iluzie... Eu optez pentru 
comunicarea pe viu, la concerte!!!

Mihai: Fireşte că asta nu e corect, 
deoarece e plăcut să ţii în mâini 
creaţia unei formaţii, un produs 
final în care se reflectă şi imaginea 
trupei, prin arta grafică şi calitatea 
sunetului. Produsul fizic e un 
purtător preţios pe care îl poţi face 
cadou omului drag, prietenilor etc. 

pot asculta toate piesele de pe 
album, dar e plăcut să ţii albumul în 
mâini şi să-l asculţi în maşină... nu 
ştiiiiuuuuuuu.

- Sînteţi invitaţi la multe proiecte 
din Rusia, festivaluri, programe TV 
sau radio, chiar şi pe „Vin alb / Vin 
roşu” existînd cîteva piese care au 
apărut în urma unor astfel de super 
proiecte. Consideraţi că aveţi o 
popularitate mai mare în Rusia decît 
în Moldova? 

Roman: Noi nu ne prea estimăm 
popularitatea.... Habar n-am unde 
avem mai multă popularitate, 
dar ce contează?! Important e să 
facem piese bune!!! În general 
sunt o mulţime de show-uri, însă 
puţine dintre ele sunt cu adevărat 
interesante. 

- Dar de publicul din România ce 
ziceţi? Cum se deosebeşte publicul 
românesc de cel din R.Moldova? Dar 
de cel din Rusia? din Europa de Vest? 
Recepţionează diferit anumite piese?

Roman: Pretutindeni e publicul 
nostru. Nu facem diferenţe. Apoi, 
oriunde cântăm, e şi public din 
Moldova şi România, pentru că 
ai noştri sunt răspândişi prin toată 
lumea. Şi oamenii reacţionează bine 
la mesajul pozitiv, dar, desigur, sunt 
momente specifice... e normal ca 
anumite piese să-i atingă pe unii mai 
mult decât pe alţii.

- Site-ul vostru are şi blog, pe care 
postaţi şi piese de pe noul album, 
care pot fi ascultate chiar dinaintea 
lansării albumului. Cît de important 
e pentru voi internetul? 
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T a t u a j e  ( c r o n i c a  d e  f i l m )
Mihail VAkuloVski

Ce-ai face dacă te-ai trezi 
doar tu şi DiCaprio pe 
aceeaşi insulă?

Noul film al lui Martin Scorsese, “Shutter 
Island”, este o dramă psihologică după scenariul 
lui Dennis Lehane & Laeta Kalogridis, cu 
Leonardo DiCaprio în rolul principal. Un film 
extraordinar din toate punctele de vedere, cu 
istorie rupere, actori super profi, subiect literar 
de cea mai înaltă calitate, expresii de neuitat, 
idei existenţiale care te pun pe gînduri, mister, 
final deschis, dar pînă acolo situaţia se schimbă 
radical, surprizele ţinîndu-se lanţ în “Shutter 
Island”. Leonardo DiCaprio face un rol deosebit 
într-un film deosebit, rolul unui „şoarece în 
labirint”. Nu vă povestesc subiectul filmului 

pentru că asta ar însemna că vă răpesc plăcerea 
urmăririi firului foarte încîlcit al naraţiunii de 
detectiv psihologic, vă spun doar că acţiunea 
are loc într-o clinică psihiatrică de pe o insulă, 
unde sînt ţinuţi şi trataţi pacienţi irecuperabili, 
criminali periculoşi pe care se experimentează 
aşa cum naziştii au experimentat pe evrei, iar 
sovieticii – pe prizonierii din Gulag. Un film 
despre limitele normalităţii, despre psihic şi 
creier, despre relaţiile interumane, despre familie, 
iubire, violenţă, despre lumile paralele, despre 
realitate şi despre cum acelaşi om poate trăi în 
lumi cu totul diferite, despre cum, deşi sîntem 
contemporani, nu trăim în aceeaşi lume şi nici 
măcar în acelaşi timp. Teddy Daniels, personajul 
lui DiCaprio, trăieşte în mai multe planuri, 
realitatea fiind cea mai dură, pînă la urmă, chiar 
dacă celelalte planuri sînt nemiloase cu el: viaţa 
de familie, crîncenă, războiul prin care trece, 
eliberarea prizonierilor de război din lagărele de 
exterminare naziste, apoi se mai adaugă şi faptele 
comise de cei 66 de „pacienţi” ai insulei nebune 
+ halucinaţiile fără număr. Un film de Oscar şi 
de BAFTA şi de ce vreţi voi, un film pe care ar 
trebui să-l vedeţi, de dorit în singurătate.

“Shutter Island” (2010), SUA. Regizor: Martin Scorsese. 
Scenariu: Dennis Lehane, Laeta Kalogridis. Cu: Leonardo 
DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley...

Ascultând un produs calitativ, putem 
dezvolta gusturile noastre, putem 
înţelege anumite nuanţe care altfel 
ne scapă. Dar downloadarea muzicii 
are şi o parte pozitivă. E posibil să 
obţii rapid multă muzică de calitate 
mediocră, asculţi, te umpli de idei 
şi influenţe, ca să creezi ceva nou 
la rândul tău. Vrem noi sau nu, 
dar Internetul ajută la răspândirea 
muzicii pe care, posibil, în alte 
timpuri nu am fi ascultat-o. Mi-aş 
dori să se creeze un fel de asociaţie 
online a muzicienilor unde membrii 
să se împartă între ei cu muzica lor.

- Care e ultimul album cumpărat 
de voi? Ultimul album ascultat? 
Ultimul album ascultat care v-a 
plăcut?

Roman: Ultimul meu CD e un 
cadou, Creedence – the best 
– bombă!!! Înainte nu-i ascultam, 
dar cu ocazia asta i-am cunoscut 
mai bine. Ultima oară am ascultat 
Concha Buika, îmi place astfel de 
muzică. Dar, de fapt, ascultăm multă 
muzică pe youtube... 

Mihai: În ultimul timp nu cumpăr 
muzică, prietenii mi-o aduc de peste 
hotare. Ieri am ascultat Empire of 
the sun şi pe Youtube m-am uitat la 
Rammstein live la Rock am Ring. 
Din ultimele trupe care mi-au plăcut 
sunt Animal Collective şi Electic 
Six.

- Cum e viaţa culturală la Chişinău? 
Se deosebeşte mult de ce se întîmpla 
la începuturile carierei voastre, cînd 
editaţi „Hardcore Moldovenesc”?

Roman: Viaţa culturală de la 
Chişinău e foarte specifică, dar, 
desigur, am dori mai mult. Din 
păcate, nu prea avem timp să ne 
implicăm, dar reuşim să vedem 
multe la festivalurile la care 
participăm. Recent am văzut 
Korn, Molotov. În Europa e mult 
mai multă muzică şi au loc multe 
evenimente culturale. În Moldova 
informaţiile, noutăţile vin cu 

întârziere. Din acest punct de 
vedere nu avem mediul şi concu-
renţa necesară. Din păcate, şi 
grani ţele sunt greu de trecut. Pentru 
a participa la evenimentele din 
afară trebuie să te chinui cu vizele, 
ceea ce nu e chiar cea mai plăcută 
ocupaţie pentru un artist. 

- În afară de „Vin alb / Vin roşu” 
pregătiţi şi un alt album, la care 
lucraţi şi din care aţi înregistrat 
deja o parte la Berlin. În ce limbă 
va fi acest proiect? Cum se va numi? 
Ce ne puteţi spune despre el?

Roman: Va fi în limba română 
şi engleză. Deocamdată nu are o 
denumire exactă. Să încerci să spui 
ceva despre el înseamnă să nu spui 
nimic. Mai întâi trebuie ascultat. E 
altfel. Acum abia terminăm lucrul 
la el. 

- Cît de diferit va fi acest viitor 
album de „Vin alb / Vin roşu”? 
Dar de celelalte albume ale voastre 
de pînă acum? E mai aproape de 
„Hardcore moldovenesc” sau de 
„Ethnomecanica”, să zicem?

Mihai: E diferit, altfel faţă de toate 
albumele noastre de până acum. 
Încă trebuie să ne obişnuim cu el, 
dar în acelaşi timp pot să zic că, da, 
acum ne simţim organic. Viitorul 
album ne dă un impuls, energie 
pentru a ne simţi un colectiv unit. 
Deja s-a format o aură, încât pe 
scenă e suficientă o privire şi ne-am 
înţeles. Datorită lui am reuşit să 
ieşim din prizonieratul stilului cu 
care şi noi, şi publicul s-a obişnuit. 
Creând acest album, am atins un 
nivel înalt de armonie în tot ce 
facem ca formaţie. O asemănare 
cu albumele precedente poate fi 
considerat faptul că nu am renunţat 
să combinăm diverse elemente 
muzicale, instrumente, stiluri. 
Dar piesele încă sunt în proces de 
dezvoltare. Cele făcute la începutul 
anului s-au schimbat până acum ca 
structură, melodicitate, ritm. Sunt 
piese magice care trăiesc cu viaţa 

lor şi nu le putem controla. Noi 
încă nu le-am ascultat suficient de 
mult, nu am reuşit să le trecem prin 
noi, să trăim cu ele. Dar vom avea 
timp să le facem parte integrantă a 
noastră şi să le transmitem frumos 
publicului. Lucrul cu un producător 
a fost o experienţă nouă pentru noi. 
El are ultimul cuvânt în toate. El 
are anumite viziuni şi noi încă nu 
am pătruns în sensurile sugerate 
de el, dar în orice caz ne place 
foarte mult ce auzim şi ne bucură 
schimbarea. Acum ne aflăm într-o 
stare de tranziţie dintr-o istorie în 
alta. Folclorul combinat cu hardcore 
şi muzica de veselie s-a transformat 
în ceva înţelept şi frumos, în 
poezie muzicală, ce caracterizează 
profesionalismul şi progresul nostru. 

- Mulţumim, să vă bucuraţi de noile 
albume. Succes, norock!

- Mulţumim! Sperăm să se bucure şi 
alţii cu noi. Cele bune!

(octombrie 2010, 
Braşov - Chişinău) 
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D r u m u r i  T i u k !

Mihail VAkuloVski

Balcik, 
Kaliakra
Nu prea puteam să ne împăcăm cu 
gîndul că tanti Criza ne-a tăiat din 
biografie călătoria de concediu din 
acest an, aşa că atunci cînd am fost 
acasă am tras o fugă pînă la Odesa, 
despre care am scris deja, iar acum, 
cînd am ajuns la festivalul Stufstock 
de la Vama Veche, am trecut vama 
pentru palatul din Balcik al reginei 
Maria şi pentru capul istoric 
Kaliakra. 

Drumurile din Bulgaria sînt şi mai 
naşpa decît cele din România (ştiu, 
vi se pare ciudat...), oraşul Balcik 
e cam varză, dar palatul şi grădina 
botanică a reginei Maria a meritat 
tot efortul. Palatul se află chiar pe 
malul mării şi are în spate frumoasa 

cupru şi piese de anticariat la patul 
reginei, vana luxoasă şi instalaţiile 
de aburi. Din palat se vede marea, 
plaja, stîncile din apropiere. În jurul 
castelului, pe lîngă miile de plante 
rare, sînt multe vile, construite 
la ordinele reginei pentru artiştii 
şi ziariştii din anturajul ei, dar şi 
pentru oamenii de curte, care acum 
pot fi închiriate, unele s-au trans for-
mat în restaurante sau baruri, altele-s 
acum magazine – de produse de 
trandafir sau de vinuri. Deasupra 
palatului e Aleea Secolelor, salonul 
de fumat (Valul Negru) şi crucea 
unde regina Maria a vrut să fie 
îngropată, Mormîntul Mariei, mai 
încolo e o apă care curge în cascadă, 
o mică bisericuţă, capela Stella 
Maris, lîngă care e Izvorul Sfînt, 
grădina lui Mircea şi cinematograful 
etc. Un loc istoric liniştit, plăcut, 
frumos şi legendar (de legendă, dar 
şi învăluit de legende), gîndit a fi 

reşedinţa de vară a reginei Maria a 
României, construit între anii 1924 
şi 1927. 

Întorcîndu-ne spre Vama Veche am 
intrat şi-n Kaliakra, nu mai aveam 
bani de-ai lor, dar au mers şi leii 
româneşti (e drept că aşa intrarea 
a fost mai scumpă, dar nu am 
avut altă variantă). Intri pe limba 
stîncoasă şi înaltă de 70 de metri, 
îţi parchezi maşina la intrare, lîngă 
monumentul amiralului rus Uşakov, 
după monumentul legendei Kaliakra 
(femei, una peste alta) şi te trezeşti 
brusc în altă lume. Aici se află o 
cetate foarte veche, numită Tirisis 
şi care a aparţinut pe rînd tracilor, 
romanilor, grecilor, fenicienilor, 
bizantinilor, bulgarilor şi turcilor. Ca 
şi în cazul palatului din Balcik, şi 
despre cetatea din Kaliakra circulă 
foarte multe legende istorice, de 
la aia despre cele 40 de virgine 
care au preferat să-şi lege părul 
între ele şi să se arunce în mare 
decît să cadă în mîinile turcilor la 
aia despre tezaurul urmaşului lui 
Alexandru cel Mare, Lysimah, care 
ar fi ascuns aici. Chiar dacă ar fi 
fost doar un loc natural, Kaliakra 
ar fi atras atenţia turiştilor, fiind o 
limbă înaltă de stînci în marea din 
care se spune că apar adesea delfinii, 
dar aşa, cu o cetate plină de istorie 
locul pur şi simplu te vrăjeşte. În 
vîrful capului e o staţie meteo şi 
o bază militară discretă, în rest e 
istorie – poarta, poate cea mai bine 
păstrată din  complex, zidurile, 
ruinele bisericilor, băilor publice, 
ale caselor şi ale cetăţii,  un mic 
muzeu arheologic săpat în stîncă, 
statuia unui arcaş şi alte porţi, la 

care nu prea ai cum să ajungi, mai 
ales că e interzis. Nu există ghizi, 
n-am găsit nici vreo broşură, dar nici 
interdicţii nu există (mai ales dacă 
nu ştii bulgara – K a văzut o tăbliţă 
pe care scria „Atenţie, periculos” şi 
a hotărît că e ceva de văzut şi aşa 
era – de acolo, din partea stîngă, se 
vedeau superb stîncile şi o poartă! 
Altundeva era aceeaşi atenţionare şi 
de acolo se vedea o altă poartă, în 
dreapta, pe care nu am fi observat-o 
dacă nu am fi neglijat semnul). Se 
înnopta şi ne-am întors în Vamă, 
după o zi super faină pe teritoriul 
Bulgariei, chiar dacă oarecum în 
afara Bulgariei. 

grădină botanică prin care te poţi 
plimba cît te ţine portmoneu’, pentru 
că toate parcările din jur costă, 
asta pe lîngă preţul de intrare în 
castel (nu există reduceri, nu există 
facilităţi pentru ziarişti, Ministerul 
Culturii din Bulgaria – care şi-a 
pus sigla peste tot! - exploatînd la 
maximum munca reginei României 
şi a artiştilor care au ridicat aceste 
minunăţii). Palatul propriu zis, pe 
care-l vedeţi în poze dacă daţi o 
căutare pe internet, e vila Cuibul 
liniştit, aia cu minaret. Acum e 
muzeu şi găzduieşte picturi făcute 
de regina Maria şi colecţionate 
de ea, sălile şi camerele în care a 
locuit regina Maria sînt foarte bine 
păstrate, aşa cum totul este bine 
păstrat şi îngrijit, palatul, vilele şi 
grădina botanică de aici arătînd 
impecabil. În vila Cuibul liniştit 
se află obiectele reginei: de la 
fotografii, picturi, icoane, vase de Balcik

Capul Kaliakra

Capul Kaliakra

Balcik
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Ruxandra CEsEREANu

Gâsca de 
diamant

A fost odată o gâscă foarte cara ghioa-
să, ca orice gâscă. Era ridicolă şi 
urâtă (nefiind răţuşcă noire, nu avea 
cum să se preschimbe vreodată în 
lebădă), dar talentată la gâgâit. Ştia 
să gâgâie inovator faţă de celelalte 
gâşte şi avea un penaj vopsit strident. 
Era o gâscă foarte specială. Nu 
era deloc proastă, ci doar foarte 
caraghioasă. Cine făcea abstracţie 
de acest lucru putea să devină fan al 
acestei gâşte care adora să fie hilară 

şi exagerată, fiindcă nu ştia cum altfel 
să iasă în evidenţă. Şi, într-adevăr, 
se remarca între celelalte gâşte de 
departe. Gâgâitul ei era provocator, 
din psalmi pociţi şi sunete de maidan. 
Uneori, gâsca aceasta îşi smulgea 
penele artisticeşte, lăsându-se cu 
un puf oarecare asupra ei, fiindcă 
agrea să danseze aproape nudă. 
Nimic nou sub soare, ea voia să 
imite dansatoarele de french can-
can şi stripteuzele de peep-show. 
Era năsoasă şi cu ochii bulbucaţi şi 
spera să ajungă cândva o madonă. 
Lucru care nu era imposibil, având în 
vedere că obişnuia să înghită boabe 
de rozariu. Deşi era morbidă, ridi colă 
şi tendenţioasă până la saţie tate, deşi 
era urâtă şi bulbucată, eram relativ 
fascinată de ea. Ghici ghicitoarea 
mea. Era o gâscă de diamant. Putea fi 
studiată ca feno men.

Mihai VAkuloVski

EVERYTHING                                                                 
OR ALMOST EVERYTHING ABOUT DADDY

(excerpt)

fter he was finally convinced that she did not 
simulate and that she really suffered another pre-
heart-attack, he decided not to curse her anymore. 

fucking zombi! that was all that he had to add and then he 
came to announce me he didn’t know what was wrong 
with “your mother.” mom said it was because of the heat, 
her heart failed her for just a moment or two, but she was 
going to be just fine. I brought her a cup of cold compote, 
which made daddy open his eyes wide (maybe he thought 
it was wine) and a fan. but as soon as I a went out, daddy 
drank the compote and turned the fan to his direction, 
claiming me she didn’t want to drink it. he sat by the 
window watching the road, with the curtain pulled to one 

after he finished eating, he took the plate with two 
fingers and threw it in the maze behind the house and 
then asked for wine. he wanted to send the little one to 
bring him somehting to drink, but the little one refused 
to go. he menaced him he was going to break his head 
“in two pieces” and began to curse his mother again. 
“fucking stupid women, all day long she does nothing 
else but cooking and yet I’m starving.” “but didn’t you 
say woman that you were making stuffed cabbage?” 
this is a very popular expression in our large family 
and ... I was about to say “holy,” but “united” will be 
even more appropriate. what keeps us close is our great 
esteem for our father, who after eating alone a whole 
pot of cabbage rolls he saw mom and said to her: “hey, 
woman, didn’t you say that you were making stuffed 
cabbage today?” we were just eating fries and pickles 
and I said “hey, daddy, why don’t you take some from 
me?,” while my younger brother replied from the tennis 
table “I won’t go” and mom said “I don’t eat, I’m not 
hungry.” thus, we ate fried and pickles with our daddy 
who was then chasing my little brother around, but I 
didn’t think he was going to  catch him

he chased me once with a big axe measuring one metre 
and a half, just for replying to him that if he damaged my 
new book too, I won’t give him another one. and once 
he chased my little brother with a hammer and – when 
he realized he won’t catch him – he threw the hammer at 
him. but he didn’t reach him anyway, nor he reached me, 
while mom was to good at dribbling the U (undefined) 
– F (flying) – O (objects), like for instance: the footbrake 
from the motorcycle (which I found later, after long 
searches, in the garden), the kettle (which in the end got 
stuck in a plum tree) and stones (we used to collect them 
when we weeded, when we dug for potatoes or when 
hoeing) and, of course, plates, in fact he used any object 
that he found at hand. when daddy got angry (and it 
happened quite often), he stretched out his right hand and 
with his fat fingers he checked for what was on the table 
(usually) in front of him and for all the other things hat he 
could find around him, then he stood he made one two or 
three steps, his hands came from behind aaaaaaaand ...

there used to offer a neverending show our yard. our 
neighbour Mary was watching from the right side, as 
you come from the garden, or from the left side, as you 
come from the front gate. she looked through the fence, 
from the hens’ shelter, etc. while our other neighbour 
Aniuta was also watching from the attic, from a small 
window, with her dear husband watching from the iron 
gate. once ddady got mad because of one, which made 
everyone pay attention only to him. Ivan was on duty, 
watching, when daddy grabbed a stone and threw it at 
him. Ivan ran up the street, daddy threw another stone, 
while cursign the hell out. everyone was laughing.

side and with the spyglass in his right hand. he was 
spying on women who occasionally passed by our house, 
com menting all kind of things: “that one she doesn’t even 
has ass, coromisla!1 he emptied a glass of vodka (this is 
not samahon2, this is cognac!) and gobbled up a piece 
from the fried rabbit (I’ll call Serghei to sacrifice another 
rabbit for me). and then louder: “today, I will sacri fice 
five rabbits!”

when daddy was not drinking he was sober, shy and 
almost embarrassed. if I was listening to “Leningrad” 
or “Parazitii” when we were working in the garden he 
told me to change the tape, because “the children could 
hear.” but when he drank his language was full of shit. 
if he didn’t curse it meant he was very happy and he 
used to tell dirty jokes, like the one with the shoes. if the 
dick looks down at the shoes, what should one do? one 
should put the shoes up in the closet, ha-ha-ha. or the 
one with the countrywomen who went up the hill where 
they found a field of carrots and one said: “this looks 
exctaly like my husband’s dick” and the other one asked 
“could it be? that thick?” ”no, that dirty”

when I first fell in love, he said to me: “you should 
know that the love of your life farts and poops.” and 
trust me, if you think that after suddenly realizing a fact 
like that love is the same, you are very much mistaken.

he came home once with the son and husband of the 
clean ladies from the school (who was the one and same 
person) to drink some more. “hey, how can you fuck 
her, that ugly teacher, she is fat and ugly and old…” 
“well, Alexei Vasilevich, how could I not fuck her if 
she buys me sausages and vodka?” “hey, tell your lady 
then to come to my office tomorrow to fuck her and I 
will buy her vodka and sausages, ok?” “well, if you are 
buying vodka and sausagses, I’ll tell her.”

after a long and terrible drinking with one of his 
favourite students, Slavic, “a wonderful boy,” one of the 
twins in the class he was form master of, about whom 
he used to say he was the single one to distinguish 
them, after they drank all day all I was saying, praising 
one another (Slavic praised daddy and daddy praised 
Slavic), Slavic fell on his knees before daddy and 
kissed daddy’s hand and shook his tail like a dog, etc., 
in the end, of course, Slavic had to leave. but he came 
back in no more than 15 minutes: Alexei Vasilevich, I 
don’t know where my daughter is, have you seen my 
daughter? “. he left home with his daughter, but because 
he didn’t want her to disturb him he left the child with 
her cousins from the valley and it was only after he left 
our yard he remembered that he hadn’t left home alone. 
daddy poked his head through the door, looking puzzled 
at Slavic, staring at him as he was seeing him for the 
very first time: “but who the fuck are you?” “Alexei 
Vasilevich, Alexei Vasilevich!” Sofica, what does this 
idiot who says he lost his daughter want from me? “

daddy likes the truth, he likes things to be said outloud 
and he prefers direct, even obscene language. we were 
sitting around the table with a former student of his 
and daddy told us: “his grandmother was a whore, she 
used to walk around with the Germans during the war, 

1coromisla – it ‘s an old Romanian word that appears to have been taken over from 
Russia, which means “jaunty and vivacious girl”

2samahon – homemade vodka
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he was fucking all Germans and that’s how she came 
to our village, she came following a dick. but he is in 
fact half Russian, so he went to Siberia, but now he’s 
a drug addict, he drinks drugs and that’s why her wife 
and daughter left him.” about some other guy, who 
was, of course, present, he said “his father died hard, 
he hang himself, because her mother used to open her 
legs inviting everyone, but they saved him, even if after 
another day he died the same.” or: “his father was killed 
by his own brother, who hit him with an axe twenty-
one times right in the head” – “her mother was raped 
by her six sons, and then killed and that’s how poor 
Ioana – obviously, the poor Ioana was in front of him 
- remained without a mother and with her brothers being 
all in jail,” “his father was thrown into a ditch that was 
made for a pillar, he fell right in his head and his blood 
came through his nose,” “this one killed his daughter 
and wide and became a homosexualist,” “her husband 
went to work in Spain and now she goes every night to 
fuck the doormen at the brigade’s headquarters,” “this 
one has two sons – one of them is an idiot and the other 
one is a drug addict. and his woman is a whore.” “I 
went to Vasile’s home once,” daddy tells me, in front 
of Vasile, of course: “his grandpa’ dragged an 8-year 
old girl in the basement and raped her. the girl’s father 
pulled him by the hair and killed him. I can’t say I’m 
sorry he did that.”

when the “homosexualists,” the pidarajii3 were exposed 
in the village, among them was a friend of daddy’s. 
mom, who was cleaning the windows in the porch, 
suddenly said: “I wonder, couldn’t your father be one 
of them too?” “one of them, mommy?” “well, one of 
those …” then, when that friend came for a visit, daddy 
started questioning him, while they were drinking 
some wine: “hey, is it true what I hear in the village?” 
“what is that you hear, Alexei Vasilevich?” “that you 
are a homosexualist” and he slapped him across his 
face so that the man started running around the yard 
with daddy chasing him with the hose in his hands: 
“homosexualist!” yelled daddy “I will never drink from 
the same glass with you, for you suck dicks.”

no matter the celebration it was always a good occasion 
for daddy to get drunk and make a show. on New Year’s 
Eve he slept in about 23 homes, he ate candies and 
chocolate with eyes closed and when he finally woke 
up at about 2 am, he looked at the clock on the screen 
and he suddenly looked very scared and shouted: “but 
we didn’t say cheers” on my birthday, he came home 
already drunk, he sat on the small table near the house 
resting his head on the cement wall. mom asked him: 
“where’s your suitcase?” “what?” “it’s your son’s 
birthday, he came a long way and you ... where’s your 

suitcase?” “wha’ sucase?” on my mother’s birthday, he 
brought “surprise” guests, last year it was Michael - the 
American. he taught him Romanian for about an hour, 
then they got very drunk. this year he got visited by a 
former student who now lives in Siberia: “do you have 
kids, Ruslan?” asked daddy. “yes, I have a little girl” 
“and what about your wife?” “no, I can not live like 
that, I have a daughter, but I don’t have wife,” “but you 
didn’t do it with the tree, did you?”

once, coming home late at night, tired, daddy felt like he 
was losing his shoe. He balanced him on his foot a few 
times and then he threw it right into the pond.

daddy had some very weird childish philosophies that 
guided him through his life and he kept repeating them 
to whomever was around to hear: I for one, if someone 
tells me to do this or that, I will for sure do not, while 
if someone tells me I shouldn’t do this or that, be sure 
I’ll do it. for me yes means no and no means yes. today, 
for instance, he told me about a dozen times that he did 
so only because someone told him to do otherwise. in 
the morning he said “I feel like my head is falling into 
pieces,” “but how come, daddy?” “you told me not to 
drink and I drank as much as I could, I drink that much 
that I couldn’t even get up from the chair I was sitting 
on, the same as it happened to me yesterday, and the 
other day before yesterday and ever since I came back 
home.” I went to the mill, I brought home ten sacks of 
flour, daddy said his brother-in-law he was also going 
to the mill and that he was going to make two more 
sacks for us (but we knew very well what was following 
next: the two of them getting drunk, daddy paying for 
the fuel and for the service, etc.), but mom said it was 
no need to, since there was enough flour so that they 
could wait until I was going to come home next time 
and make some more: “I will ask whomever I want to 
make a half of sack for me and I will wine and dine 
each one of them.” and again I, I, I ... he came to seek 
“pelinel4”(“maybe you wanted to say sage?” I asked 
him, but he said no, “pelinel, because it is the best”) 
from our garden near the pond, where we were working 
and I said to him to help us carry two baskets instead 
of one, since he was already there. mom was behind 
us, I was in the middle and he walked in front of us. he 
went panting and telling us what he was going to do 
with each half of sack of flour. we let him speak we said 
nothing, but at some point he let the basket slip on my 
feet (it still hurts me): “why don’t you all go to hell? 

if you say I shouldn’t make three more sacks of flour, 
then I’m going to make a half a sack and then another 
half and then another.” and then he found a reason to 
be angry at us and not help at all, in fact he never did 
anything anyway. instead, he came into my room at 

night: “if you don’t want to fuck with me, you better 
have a glass a wine with me, and he sent me for wine, 
and after I brought him the wine, he said: “you want to 
fuck me, I will show why you shouldn’t want to fuck 
with me, fuck you fucker!”

Alexandru VAkuloVski

THE SECOND TIUK MANIFESTO. 

KLU LITERATURE

Literature has become a burden. You have to read the same texts in school, in college. You get to throw up in 
complete editions.

In order to save / revive literature, the urgent, total disappearance of mandatory literary texts from institutions is 
needed. Students read with more pleasure the inscriptions on bottles and cans than mandatory literature.

Fables, vaguely allusive texts have to disappear. Some writers from the eighties woke up martyrs overnight, proving 
that, really, they weren’t ass-kissers – look, here I alluded to this, there – to that, and so on. Indeed, to that.

A direct literature should be written, we should call things by their names: aberration, absurdity, dream, poetry of the 
everyday, etc. We shouldn’t talk about the burden of loneliness in some texts, when what they are really about is the 
lack of the male or female genital organ.

Literature has to be spontaneous. The best poems are spontaneous things. If I slap you, this will provoke a bigger 
effect on you than if I read you the complete works of Maiorescu and Balzac seven times in a row. All essential things 
in life are spontaneous: food, poop, sex, death. Be spontaneous in everything you do/write! If anyone wants to say 
something, tell it now! Tell me! Burn the drawers, there should be no literature of the drawers!

Literature has to react to reality concretely, directly. If literature is written today, it should be evident that it is written 
today and not the day before yesterday. I don’t mean a realist literature, but a literature that starts directly from life, 
with no deviation. Contemporary literature discovers America thousands of times. Because writing, aunt inspiration 
starts from other texts, not from reality. Hallucinations and imagination are also real. Even a handi can make literary 
play-backs.

Because of violence, of the lack of alternatives in choosing literary texts in schools and colleges, literature started to 
take refuge from books in inscriptions on walls, in graffiti from the block entrances, in public toilets. Rock and hip-
hop lyrics are closer to life, to what a real literature has to be.

3 pidarajii - pederasts
4 untranslatable pun; in Romanian “pelinel” means a dancing game, while 
“pelin” means sage. “pelinel” also looks like the diminutive of “pelin”, due to 
the suffix”-el”
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The introduction of a text in syllabi means its death. This is how the ‘80s generation died. Bye, farewell!

We have to react in the right way to the aggression of programs and official literary canon: to recognize true literature 
wherever it may be – from lyrics (Vysotsky, Morrison, Cobain, Marilyn Manson, etc.) to anonymous inscription in 
public toilets. A time will come when passing the exams for entering university you could analyze graffiti, ad text, 
inscriptions in the restroom.

Literature has to give pleasure. Thus, any type of edition that can give pleasure should appear. For example: On the 
road by Jack Kerouak should be published on the asphalt of a roadway from New York to San Francisco; Works by 
Sadoveanu on rolls of toilet paper; Urmuz on a wedding dress; Vişniec on a curtain; haikus on condoms, etc.

Literature has to be everywhere, Nabokov should be read in the parliament, Putin should meet Bush and 
talk about Miller’s Tropics. Poetry should be read at funerals; during a strike, Paul Gom  
or Dostoevsky should be read. 

Literature can be everywhere: on roads, on clothes, on heating devices, on bed 
sheets, on trolleybuses. And first of all, you should like it.

Literature has to be KLU! 


