Teme

Noaptea mare, tot mai mare sau
Cum am ajuns să-l citesc pe Beniuc

temă propusă de
Bogdan Coșa

„Durere de dinți moderată până la tare, începutul unei

mari şi apoşi roiesc alene în jurul felinarelor aprinse de curând şi

puțini sunt cei care ratează această experiență într-o viață. Eu,

pe umerii şi căciulile oamenilor. Birjarul Iona Potapov e alb din

nopți lungi, casă adormită/pustie – o clasică, în fond, căci

cititorul dumneavoastră, dar și posibilă victimă în acest caz,
sunt interesat:

a) Cu ce vă umpleți timpul până dimineață?
b) Citiți? Dacă da, ce anume?”

se aşază în strat subţire şi moale pe acoperişuri, pe spinările cailor,
cap până-n picioare, ca o nălucă. Stă pe capră încovoiat, atât cât
se poate încovoia un trup viu, şi nici nu-i trece prin gând să se

mişte”. În birjă urcă un militar, strada e aglomerată, clientul agi-

tat şi grăbit, Iona ar cam povesti care-i este durerea, „Mi-a murit

feciorul săptămâna asta”, dar muşteriului nu-i arde de poveşti,
„Haide, mână, mână, aşa n-ajungem nici poimâine. Arde-l cu

Veronica D. NICULESCU, Dar unde să găseşti tu noaptea

un căluţ?

Nopţile-s lungi toate. Nu-mi amintesc ultima absenţă a

insomniei. Durerea de dinţi se poate imagina, dar de ce să nu ne

jucăm cu vreo durere reală, alta? Atunci, e aşa. Se doarme buştean
cam o oră, prima. Poate două. Mă trezesc, mi se pare că sunt mai
clară ca în toiul zilei. Mă ridic din pat, mă duc la fereastră, deschid larg fereastra, mă aplec pe fereastră, respir adânc, ascult, mă

uit la liliecii care trec razant, plec de la fereastră, merg la baie, nu
închid uşa, dar voi aşteptaţi afară, ies din baie, mă duc în bucătărie, bâjbâi după sticla de apă, mă lovesc de vreun colţ, la şold, la

degetul mic de la picior sau la genunchi, icnesc, iarăşi mă duc la
fereastră, respir larg, ascult, mă uit la ramurile copacilor, cireşul

nu mai are frunze deloc, mestecenii rezistă, mă bag în pat, aşter-

nuturile-s reci, e plăcut, cred că o să adorm, dar nu, nu adorm, nu,

biciul!” Apoi, trei tineri. Tot agitaţi şi surzi, „Iar durerea lui e fără

margini şi fără sfârşit; dacă i s-ar sparge pieptul şi s-ar revărsa,
apoi fără îndoială că ar inunda întreg pământul… Şi cu toate

astea, nimeni n-o vede. S-a cuibărit într-o găoace atât de mică,
încât n-o vezi, s-o cauţi cu lumânarea!” Iona porneşte, în cele

din urmă, spre casă. Nici birjarul cel tânăr de la grajduri nu vrea
să-l asculte, adoarme. Dar Iona trebuie să povestească cuiva pe

îndelete, cum i s-a îmbolnăvit şi i-a murit fiul. În grajd, noaptea,
vorbeşte cu calul: „Aşa, puică, aşa, iepuşoara tatii… Nu mai este

Kuzma Ionîci… M-a lăsat şi s-a dus… S-a apucat să moară, aşa,
degeaba… Să zicem că ai avea tu un mânz, şi că mânzului ăstuia
i-ai fi mamă dreaptă… Şi să mai zicem că, aşa, deodată, mânzişo-

rul ăsta s-ar prăpădi… Nu-i aşa că ţi s-ar rupe inima?” Iar căluţul,
ce să vezi, „ronţăie, ascultă şi suflă peste mâinile stăpânului”.
Dar unde să găseşti tu noaptea un căluţ?

uite că tot nu adorm, nu pot să adorm nicicum, şi apoi tot aşa, de

Dan MIHUȚ, Păstorel face o supă alfabet în bucătărie

la bucătărie la fereastră, iarăşi în pat, iar la fereastră, iarăşi în pat,

rent sub formă de elefant, cam peste jumătate alcool, mă învârtesc

deschid computerul, aprind o veioză albastră.

se aude sforăitul hurducat al bătrânului legionar, pe laviță, sub

la pat la fereastră, de la fereastră la baie, de la baie în bucătărie, de

şi iar la fereastră, iarăşi în pat, iar la fereastră. Uneori, foarte rar,
Nu citesc noaptea. Îmi trebuie lumină, lumină bună ca să

citesc, şi mintea de zi, nu mintea unui insomniac expandând
probleme în cercuri concentrice. Iar timpul, timpul nu trebuie

umplut niciodată, timpul trebuie ţinut în loc – chiar în gestul
deschiderii ferestrei şi în statul în picioare lângă pervaz este o
dorinţă de-a ţine pe loc.

Să ne imaginăm durerea, noaptea. Dar durerea-durere nu va

fi niciodată una de dinţi.

Cehov are două povestiri, Ah, măseaua! şi Durerea. Prima e

amuzantă, o schiţă care începe cu „Pe Serghei Alekseici Dîbkin,
amator de artă scenică, îl dor dinţii”. Omul se suie în birjă, merge

la adresa dată, urcă la etaj, iar după o aşteptare de-o veşnicie intră
şi pricepe că, din greşeală, a nimerit la avocat. Dentistul era cu
un etaj mai jos. Însă în Durerea: „Se înserează. Fulgi de zăpadă

După câteva nopți dormite în picioare și, ca un bol transpa-

de colo-colo în timp ce toată lumea e jos. Din dormitorul mare
icoana de argint a voievodului Ștefan, Bebe meteorologul pufăie

sacadat, Sorin e în dormitorul mic, silențios, Panait, cu sacoul
lui plin de pixuri în buzunarul destinat batistei, a plecat, Dan

Dumitriu nu a venit. Ar fi fost perfect, dar n-am cum. Durerea

de cap. Mă duc în singura cameră rămasă, livingul. Tablouri afumate de Mărășești, un birou enorm cu călimări și tocuri, prespapier și hârtie de scris cu antet, plus multe alte obiecte și mult

praf, mă înfund în scaunul cu arcuri și aștept, dar nu vine, ci doar
o durere de măsea ce face din durerea de cap una auxiliară. Apuc

să prind un REM de o jumătate de oră și din nou treaz, cu ochii

pe pereți. Afară e ger, o rezolvare motrică e imposibilă, autocarele
spre Constanța nu mai merg, e trecut de 9, n-am decât să accept

recluziunea Citadelei lui Vintilă, cum îi zice el casei, mare iubitor
de Saint-Exupéry. La început, încerc artificii de concentrare pe

13

Teme
care le foloseam în copilărie, ca să îmi distrag atenția de la incon-

de bâte, torturile lui Papillon, Fenomenul Pitești al lui Ierunca,

rotesc întâi prin tot creierul, apoi lent, pe fiecare arteră, mușchi,

în anii 80. N-am Roth, n-am Palahniuc, n-am Bruckner, n-am

veniente corporale. Iau o bilă de rulment rece, cât mai rece, și o
os, tendon, organ și ce-o mai fi prin corpul meu, niciodată n-am

fost sigur că am pe dinăuntru aceeași organizare ca în atlasele
de anatomie umană. Nu merge. Îmi amintesc alt truc. Apă rece

ținută la măsea, nimic, caut gheață la frigider. Nu. Iau din cea de
la congelator, o țin la măsea și niciun efect.

Asta e, nu există remediu. Nu-mi rămâne decât să înfrunt

durerea cu mândrie și sacrificiu, ca eroii. Îmi închipui cu o formă

de amuzament primară că bunicul lui Vintilă, generalul Barca,
șeful dispozitivului de artilerie de la Mărășești, își aranjează

nimic nu ajută. Păcat că biblioteca lui Vintilă se oprește undeva
Houllebecq. Și mai ales nu am Sorokin. Numai el și cu căpșorul

lui mestecat în Inimile celor patru m-ar fi salvat, aș fi reușit să-i

transmit un leac feroce durerii. Mai e mult din noapte, e abia 2.
Clar, literatura nu poate face nimic, nu se poate lupta nici măcar

cu o biată durere de măsea. Mai bag o votcă și mă gândesc că,
înainte de a ajunge la agonie sau la comă alcoolică, ar trebui să
caut o farmacie non stop.

Alex COSMESCU, O oră de plăcere intensă înlocuiește trei

vipușca, așază picior peste picior și mă privește cu un zâmbet

ore de somn

bucătărie și, beat, mă confundă cu bunica lui Vintilă, îmi vorbește

nezone de pe soma.fm – sigur ar da și chestii pe care le știam

Sadoveanu mi s-a pus/ Cu curul către apus/ Ca s-arate

După aceea, aș încerca să iau, la rând, toate practicile cor-

candid ascuns sub mustață. Că Păstorel face o supă alfabet în
moldovinește și-l înjură pe Sadoveanu:

Aș pune drone, nu clasică, ocupă mintea altfel. Cred că dro-

dinainte, și câte ceva nou, la care să-mi fugă mintea.

apusului/ Care-i fața rusului. Că Hortensia Papadat graseiază

porale pe care le știu. Mi-aș face întâi reiki – mi-aș pune palma

Ciobanu recită din Batrachomyomachia cu o minge de rugby în

perete.

după perdea și mănâncă terci cu tacâmuri de arginit. Că Ilarion
mână. Că Emanoil Petruț, îmbrăcat în Hamlet, îi dă lecții de

pe obraz și aș sta așa, ghemuit în fotoliu sau pe pat, sprijinit de
Presupun că n-ar ajuta prea tare, așa că aș închide muzica

dicție lui Pintea. Că Preda, cu pălăria aia șmecheră a lui și cu

și aș începe să fac vipassana. Să-mi urmăresc toate senzațiile, din

despre modul cum fură din literatura rusă, că Nichita scrie con-

capul – și am perioade când mă doare zilnic, de câteva ori pe zi

ochelarii cu rama neagră tot povestește despre Eugen Barbu și
tinuu poezele pe șervețele de hârtie. „Uite, Dane, cu asta îl vei
trimite pe ăl mic la mare, cu asta îi iei schiuri, cu asta îi iei o
vioară”.

Ba chiar toți legionarii executați de securitate în munți vin

și-mi spun vreo chestie încurajatoare. Toată pleiada de perso-

naje care, cum pretinde Vintilă, a trecut prin casa asta. Numai
Sadoveanu nu vine, e cu Zaharia Stancu și preia inventarul la

creștet până-n tălpi. Asta funcționează cel puțin când mă doare
chiar. De obicei, durerea atrage toată atenția, gândurile fug numai

la ea. Dacă îți urmărești fluxul senzațiilor, felul în care se schimbă
ele moment-cu-moment, lucrurile devin mai suportabile: în corp
nu există doar durere, în corp se întâmplă mereu ceva, și e exact
ca în drone-ul care cânta un pic mai devreme: mereu se adaugă
alte sunete, chiar dacă unul e mereu în prim-plan.

Peste vreo jumătate de oră, când corpul meu nu mai e corp,

„Uniunea Scriitorilor”, cum scria pe jerba depusă la capul lui

ci numai senzație-care-înlocuiește-altă-senzație, adorm. Mă tre-

Dar se termină și piesa asta de teatru, imaginația nu mai

cei fără nicio durere, cu mintea curată-curată, ca o farfurie abia

Marin Mincu.

poate suporta durerea și cedează. Televizor nu e în casa asta. Nici
radiou. Doar o bibliotecă. Trebuie să citesc ceva mai puternic

decât durerea. Dar întâi mai beau o votcă și mă uit la un Bosch,
mă concentrez la detalii și la agonia de pe fețele personajelor, la
butaforia monstruoasă.

Mai am Munch, dar Țipătul lui mi se pare că e al unuia

pe care-l doare măseaua mai rău decât pe mine. Iau din biblio-

tecă o chestie de lingvistică în care sunt studii de Graur, Iordan,
Wald. Numai Dindelegan nu e, era prea mică. Limbajul din

zesc peste o altă jumătate de oră, un pic mai proaspăt, de obispălată și ștearsă. O prietenă îmi povestea că anume de asta a
fumat, ani la rând, înainte de somn, câte un joint. Dar eu pre-

fer substanțele care se produc în corpul meu când stau cu ochii
închiși și-mi urmăresc senzațiile.

Dacă n-aș putea să adorm, aș ieși să fumez o țigară. Aș pre-

fera ca afară să fie frig, sau măcar răcoare, să am o senzație nouă

care să mă distragă de la durere. Dar na, nu eu aleg în ce anotimp
să mă doară dinții.

După aceea aș încerca din nou reiki, apoi din nou vipassana,

lemn administrativ e bun. Încerc Kafka, o Americă, dar seamănă

și tot așa.

artist al foamei e umor, Biserica neagră a lui Baconsky mă ține

drag. Și m-aș plânge.

și recitesc legenda mankurților, ăia cu pielea proaspătă de cămilă

citesc se asociază cu momentul în care am citit, și nu prea aș vrea

cei cărora nu le crapă craniu. Frumos. Dostoievsky cu tunelul

că durerea îți arată altfel lucrurile din jur – le dă alte nuanțe și nu

cu Iordan. Metamorfoza e pentru domnișoare de pension, Un

o vreme. Dau peste O zi mai lungă decât veacul a lui Aitmatov
cusută pe scalp și lăsați în deșert, pielea se usucă și scapă doar
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Și aș intra pe net, și aș vorbi în privat pe facebook cu cineva
De citit nu cred c-aș citi – de obicei, în mintea mea, ceea ce

ca, gândindu-mă la un text, să-mi amintesc și de dureri. Mai ales
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sunt sigur că aș înțelege ce trebuie, citind. Și pentru mine chiar
contează să înțeleg ce trebuie, să nu mă gândesc la mine când
citesc – i.e., în cazul ăsta, la durerea mea.

De fapt, ca să fim cât se poate de sinceri, fiecare noapte pe care o
doarme Lavinia Bălulescu este un miracol. O binecuvântare.

De ce, de ce nu doarme Lavinia Bălulescu?, v-aţi putea

Până la urmă, din disperare, m-aș întinde. De obicei, când

întreba. Ei bine, nici ea nu ştie. Nu o dor dinţii. Nu e de la cafea.

încrucișate, palmele lipite de pat, încercând să-mi relaxez fața și

mult la lucruri rele, nu se gândeşte prea mult la lucruri bune şi

nu pot dormi, prefer să stau oricum întins – pe spate, cu picioarele
să respir încet – chiar dacă nu dorm, asta odihnește. Uneori som-

nul vine, totuși, până la urmă, și dacă am reușit să dorm măcar o
oră știu că a doua zi n-o să fiu chiar o legumă, și dacă o să ies și o
să vorbesc cu oamenii și o să fac lucruri o să am ceva care să mă
distragă de la durere. În orice caz.

O oră de plăcere intensă înlocuiește trei ore de somn, citeam

undeva, și plăcerea compensează pentru durere și ea, așa că a doua
zi aș căuta cât mai multe lucruri care să-mi provoace plăcere.
Dar asta-i deja altă poveste.

Ştefan BAGHIU, Cititul seara e pentru mine o chestie prea

incomodă

Nu ştiu cum să încep. În primul rând, nu am păţit ches-

Nu mănâncă seara şi nu doarme la prânz. Nu se gândeşte prea

nu moşteneşte vreo insomnie ereditară. Pur şi simplu nu doarme.
De fapt, dacă aţi deveni chiar acum colegi de apartament cu

Lavinia Bălulescu aţi avea impresia, în primele zile, că este genul
de om care are o rutină a somnului. Care la ora 12 stinge lumina

şi doarme cel puţin opt ore pe noapte pentru că aşa este sănătos,
pentru că aşa a spus medicul pe Pro Tv. Şi, în cele mai multe dintre cazuri, aţi avea dreptate. Totuşi, insomniile Laviniei Bălulescu

reapar cu o frecvenţă între două nopţi pe săptămână şi cinci zile

pe lună. O fi mult, o fi puţin, nici ea nu ştie. Cel mai mult nu a
dormit şase nopţi. Atunci a fost fantomă. O fantomă căreia nu-i

mai plăceau nici filmele de groază, nici băieţii înalţi, nici covrigii,
nici culoarea verde, nici bicicletele.

Când nu doarme, Lavinia Bălulescu nu poate face nimic.

tia asta niciodată. Pentru că ajung rar acasă şi păţesc să nu pot

Încearcă, desigur. Într-o noapte a mutat toată mobila din casă,

doar că eu adorm cum mă pun în pat. Dacă am de lucru, nu

pusă să încerce orice o poate face să adoarmă: un film, o carte, o

să dorm. Ştiu că nu se cade, majoritatea se laudă cu insomniile,
mă ridici de la masă două zile (pun aici şi nopţile), dar dacă se

întâmplă să am parte de „clasica” asta, mă resemnez. Stau în pat

cu orele. Treaz. Nu citesc atunci. De fapt, rar citesc seara. Citesc
ziua – am permis la bibliotecă – şi după 20, când se închide, merg

în Insomnia. Uneori rămân mai mult, alteori mai puţin. Uneori
merg înainte de 20. Dacă Alexandra lucrează de la 17.

Ultima carte citită (ca să răspund şi la întrebarea asta) e

„Sonatine”, iar chestia asta ţine doar de momentul în care scriu
textul ăsta. Pentru că citesc mereu câte ceva (n-am ce face, am

boala, plus că scriu despre cărţi şi sunt student la Litere), dar uit

multe chestii. Le redescopăr uneori spontan – aşa e mintea mea.
Mă gândesc, de fapt, la câteva momente: cititul seara e pentru

mine o chestie prea incomodă (mai curând dimineaţa îmi pare

în alta a făcut 20 de duşuri. La început, acum mulţi ani, era dis-

plimbare, sport, abdomene la 4 dimineaţa, schimbat cearşafuri,
aerisit camera, seri cu sex, seri fără sex, muzică, dopuri de urechi,
ochelari pentru dormit, meditaţie, acupunctură, rugăciuni, ceaiuri de plante, pastile. Acum, Lavinia Bălulescu a renunţat să mai

încerce. Când vin insomniile, nu funcţionează nimic. Absolut
nimic. Când vin insomniile, tot ceea ce poate face Lavinia

Bălulescu este să se panicheze, să stea cu ochii închişi şi să asculte

absolut toate zgomotele din bloc şi din afara lui, să se gândească

la cele mai tâmpite lucruri şi să se uite din când în când la ceas,
sperând că se va face dimineaţă. Uneori, şi-ar dori ca motivul

pentru insomnie să fie ceva normal, cum ar fi durerile de dinţi.
Ceva ce ar putea fi tratat.

În rest, Lavinia Bălulescu este o fată absolut banală, după

un moment bun), cronica literară mă face să-mi doresc uneori să

cum vă spuneam. Filme, băieţi, covrigi, verde, biciclete. Iar când

mă gândesc de două ori la asta. Totuşi, am avut o seară în care

visat că a fost operată de apendicită (în partea stângă!), că a fost

nu mai citesc nimic, iar cărţile bune pe care le citesc mă fac să

am scris un poem: se numea „În mijlocul unei mulţimi care dansează”: am rămas până dimineaţa la fereastră şi m-am gândit la
multe lucruri pe care nu mi le mai amintesc.

Odată am fost într-un club din Piatra Neamţ şi am stat o

noapte lângă o balustradă şi m-am uitat la oameni.

doarme, doarme bine, visează enorm şi e fericită. Ultima dată a

cusută şi că apoi a venit un bărbat curios care şi-a băgat degetele
în tăietura operaţiei ei, după care i-a spus: „Acum ştiu cum se

simt organele tale interne”. Mulţi ar spune că a fost un vis semierotic. Eu, de exemplu, cred că s-a întâmplat în realitate.

Ion BUZU, Am ajuns să-l urmăresc pe chitaristul formaţiei

Lavinia BĂLULESCU, Când vin insomniile, nu funcţio-

Alternosfera

Lavinia Bălulescu este o fată banală, căreia îi plac filmele de

funcţiona cît de cît a doua zi la job, dorm pînă dimineaţa. Noi, cei

nează nimic

groază, băieţii înalţi, covrigii, culoarea verde şi bicicletele. Totuşi,
spre deosebire de alte fete, uneori Lavinia Bălulescu nu doarme.

Dorm. Sunt un membru al clasei muncitoare şi pentru a

din clasa muncitoare, nu avem moftul unei dureri de dinţi care să
ne ţină treji – partea infectă a corpului e extirpată fără milă.
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Cu cîteva luni în urmă, cînd lucram în două locuri, citeam

să-mi amintesc de nebunia instituţiilor, a şefilor şi supravegheto-

noapte mi-o ocupau căutările pe net despre strategii de poziţi-

– Bukowski a trecut vreo 14 ani prin asta şi nu a scăpat de sub

doar în drum spre job şi înapoi spre casă. O mare bucată din
onare, variante de slogane şi texte publicitare, cine sunt clienţii

noştri şi modalitatea cea mai bună de abordare, cercetarea pie-

ţei şi sondaje – un fel de marketing utopic pe timp de noapte.
Făceam toate chestiile astea pînă la 3 a.m., nici măcar nu duceau

rilor, a managerilor care impun tot felul de cerinţe pînă la absurd
control totul. A avut noroc.

Paul VINICIUS, Un program aproximativ și stilizat

Ca să punem, din capul locului, lucrurile la punct, dragă

la un rezultat concret şi nici eu habar nu aveam cu ce dracu’ mă

Bogdan, mă văd nevoit să recunosc în fața Marii Adunări

„punctul de diferenţiere al companiei”, iar şeful nu vedea că-s

riste ale „civililor” care bat (la pas, ce-i drept, ca s-o spunem pe

ocupam, o dată pe săptămînă îi turnam gogoşi şefului despre
un şarlatan lipsit de abilităţi sau ambiţie – era paranoia de după
facultate, că trebuie să muncesc, că trebuie să-mi fac un CV.

Îmi luam cu mine Philip O Ceallaigh, Însemnări dintr-un

bordel turcesc, şi-l citeam în microbuz sau în maşină, în timpul
celor 40 de minute pînă ajungeam la job. O Ceallaigh a fost descoperirea anului 2013. Acele povestiri despre muncă şi oameni

în situaţii de rahat, exploataţi de grăsani cu trabucuri scumpe

în gură sau chinuiţi de o relaţie putredă, neputinţa de a rezolva

Literare, precum și la urechiușele mai puțin ciulite și mai p-afașleau) podișurile altor câmpii ale muncii autohtone, că sunt un

noctambul extrem de riguros, pe cap de locuitor, aproape cazon

– ca zonă de kaki și –, în același timp, un individ dat naibii de
recalcitrant în fața farmecelor desertului numit somn (cu excepția
celui de Dunăre, bien sûr), astfel că diabetul nu mă prea paște –
cel mult, yo pe el. Așa se face că yo nu sforăi mai mult de o treime
din media la orizontală a unui semen socotit normal.

O primă concluzie care – zic yo – s-ar putea trage, cu vârf

ceva în relaţia dată pentru că după 10 ore de muncă nu se mai

și îndesat, din ceea ce tot îndrug yo acilea, ar fi că întrebarea

trol totul. De asta l-am şi îndrăgit aşa tare pe O Ceallaigh; a

omnivoră, bipedă și cugetătoare a concetățenilor noștri, adică la

poate. Oboseală şi adormire cu senzaţia că îţi scapă de sub conscris Însemnările într-o perioadă cînd era disperat şi încerca să
prindă un sens din viaţa sa în proces de dezintegrare; şi eu eram
disperat, şi viaţa mea la rîndul meu era înşfăcată în bucăţi de şefi

şmecheri, cu spirit de negustor, să obţină cît mai mult profit şi

să-şi plătească prost angajaţii. Pînă la urmă, am demisionat de la
„marketingul utopic” şi mi-am intrat în ritm – lecturi pînă la 2
noaptea, cu sau fără bere. Am citit aşa, în două nopţi, o altă carte

de O Ceallaigh, Şi te trezeşti rîzînd. E despre un tip care scria
scenarii pentru telenovele, de trei ani nu a mai scris nimic pentru

sine. Am zîmbit. Inspirat de roman, mi-am propus un exerciţiu

literar, să urmăresc o persoană pe stradă şi apoi să scriu un draft.

pe care mi-o pui tu – referindu-te (normal) la marea majoritate

pierderea, infinitesimală și pur accidentală, a unei biete nopți, în
ciorba lungă, de cantină, a mai multor luni sau chiar a mai multor

ani de zile –, pentru mine reprezintă doar un program curent,
de zi cu zi, iar de când m-am mai și apucat să mă droghez cu
feisbuc și mi-am mai și găsit o iubită trăitoare prin alte fuse orare
ale planetei (care face ochi de dimi abia la vreo două ore după ce

compatrioții noștri cu frigider la cap și aragaz la bucătărie s-au
cam lăsat deja de împletit ciorapi sau de reparat gardu’, dându-și

contoarele de electricitate la ciocu mic și înrudindu-se cu patul),
ei bine, ce să-ți mai povestesc?

Așa stând ele lucrurile, temeinic și brownian, totodată –

Am ajuns să-l urmăresc pe chitaristul formaţiei Alternosfera (în

întrucât nu îmi prea seamănă programul și chefurile ce mă apucă

am intrat şi în farmacie după el, însă l-am scăpat atunci cînd a

cu excepția nopților ronțăite pe trezie, evident –, cred că reali-

fiecare zi, pe la 6.30, acesta trece pe lîngă oficiul în care lucrez),
urcat în microbuz.

Acum am timp să citesc. Cînd a venit v. leac la Chişinău,

ne-a zis să citim Scrisori către un tînăr romancier de Mario Vargas

Llosa şi abia peste doi ani m-am apucat de ea, la recomandarea

într-o zi a săptămânii cu cel dintr-o altă zi a aceleiași săptămâni,
zezi că nu-ți pot răspunde la întrebare decât încercând să însăilez
un program aproximativ și stilizat, privind acțiunile la care m-aș
putea deda pe parcursul unei astfel de nopți.

În ceea ce privește chestia cu „durerea de dinți, moderată,

unei brunete frumoase cu ochelari ce au dioptriile mai mici ca

până la tare” sunt condiții infime să mi se întâmple mie, din cauza

Freedom of the Poet, vreau să-mi iau şi romanul său neterminat

meu a trecut la o defrișare energică a celor bănuiți de a-mi putea

la ai mei. Am pus mîna şi pe John Berryman, o carte cu eseuri,
despre alcoolism, Recovery. Aa, şi Bukowski. Ştiai că are o carte

cu titlul Shakespeare never did this? E un jurnal despre călătoria sa în Germania. Are şi poze. Mai recitesc Post Office, tot de

numărului lor considerabil redus, mai ales după ce stomatologul
crea surprize maxilo-faciale, în vederea construirii unui „alt pod
pe râu în jos/ altul mai trainic și mai frumos...”

Deci – și ca să revenim la... mioriticele nopți ale noastre

Bukowski. Simona Popescu ne spunea într-o tabără la Orheiul

–, cum mi le petrec yo? Păi, în primul rând, pe Internet, fiindcă

amintească de inocenţa fiinţei umane. Eu recitesc Post Office ca

Ore din care, în principiu, ceva între o treime și două treimi le

Vechi că în fiecare an reciteşte De veghe... al lui Salinger ca să-şi

acolo îmi consum zilnic 5-7-8-9-10 ore, în acel spațiu virtual...
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aloc conversațiilor pe chat cu iubita mea. În rest, un loc impor-

tabiet elaborat care trebuie să încheie toate acumulările de lucruri

de FaceBook, unde, în general, postez poezie – nu numai scrisă

rar citesc carte, pentru că la ora aceea tîrzie mă bănuiesc că nu am

tant mi-l rezerv construcției zilnice a arhitecturii peretelui meu

de mine, ci și, mai cu seamă, aparținând poeților români de vârf

care nu mai sunt printre noi, sau a marilor poeți ai lumii, fie în
original (engleză sau franceză), fie în versiunea unor traducători

români, fie (mai rar) în traducerea mea. Apoi, un alt domeniu
important al wall-ului meu de acolo este cel muzical, întrucât

sunt un mare fan al muzicii mondiale de calitate – aș zice yo
–, încă de pe vremea liceului, pe când m-am preocupat, o bună

bucată de timp, cu zdrăngănitul unei chitări bass, prin câteva

trupe (mai puțin cunoscute) ale acelor ani... Apoi, mai postez și
artă vizuală (mai ales pictură și fotografie).

Cam asta ar fi cu feisbucul, însă mai aloc destul timp pe

Net și informării culturale de tot felul, dar mai ales domeniului
literar. Și da, citesc cărți în format electronic. Uneori, am peri-

oade în care îmi place să vizionez filme, însă. Citesc cărți și în
format clasic, pe hârtie, mai ales când le primesc de la prietenii

și colegii mei scriitori, fiindcă, de ce aș minți, bugetul pe care

mi-l pot permite pentru acest hobby este destul de redus. Nu
numai poezie, neapărat, pot fi și proză scurtă sau romane. În
principiu, sunt selectiv, știind la ce mă pot aștepta de la unul

sau de la altul dintre colegii mei – mă refer la cei pe care-i

cunosc bine. Dar sunt extrem de receptiv și la literatura celor
tineri, dibuirea unui nou talent creându-mi o stare de bucurie
și confort.

Cam ăsta ar putea fi, în mare, programul meu pentru o

noapte de insomnie organizată, cotidiană. În ceea ce privește
eventualitatea vreunei dureri de dinți, mai bine o lăsăm baltă și

vorbim despre femei, furnici, fandasii sau funiculare, sau despre
orice altceva ți-ai dori tu, Bogdane, mai ales cu o sticlă de vin și
niște țigări tari, fără filtru, alături.

Vlad DRĂGOI, CaptainTits din UK ce mai face? Crazy_cos

costin ce mai face?

McEwan spune: „Dar timpul său liber este mereu frag-

mentat, şi nu doar de plimbări, de obligaţii de familie sau sport,

cît de neliniştea pe care i le provoacă aceste insule de libertate.”

pe care le fac ca să se simtă mai mică neliniştea. Şi lucrurile sunt:
atenţia care trebuie – deşi o am, o am mai mult decît ziua – şi mă
încearcă un respect pentru carte, respect care de fapt se manifestă

printr-un abandon din start, deci e o pornire foarte contradictorie
şi nefondată, ciudată în defetismul ei. Dacă citesc carte, o fac disparat, minim, ciupesc o poezie, două, nu mai mult. Citesc comicsuri luate de pe net, serii foarte faine, am citit Crossed, despre un
virus care, la oamenii infectaţi, le pune un fel de semn al crucii
pe faţă, o urticarie urîtă care pătează şi craniul, şi aceşti infectaţi

nu mai au nicio inhibiţie şi comit toate relele posibile, ilustrat

în cel mai grafic mod din cîte am văzut într-un mediu artistic,
spuneau la un moment dat că ar vrea să facă un film după serie
(printre alţii, produs de Kevin Spacey!), şi atunci eu m-am gîndit

că absolut nu se poate. Sunt la zi şi cu seria comics The Walking
Dead şi-mi place mai mult să-mi amintesc că a ieşit număr nou

(pe 14-15 ale lunii) chiar atunci, noaptea, pentru că mă bucur

şi imediat descarc, şi parcă asimilez mai cu bucurie conţinutul,
decît ziua cînd e mişcare şi nebunii în jur. Am citit şi povestiri

din seria Elseworlds, adică povestiri cu eroi clasici, Superman,
Batman etc., dar puse în scenarii mult alternative, gen, cum ar

fi dacă Superman ar fi căzut cu nava în Rusia sovietică, nu în
Kansas? (Superman: Red Son). Mă animă cumva frumos com-

binaţia aceasta de imagine, dialog bine scris (căci e bine scris, nu
porcării cu tropuri clişeice, vezi mai ales seria Crossed – Wish you

were here), şi faptul că mie-mi plac lucrurile din cultura pop care

la un punct al istoriei au generat mari exaltări în rîndul maselor,
dar îmi place şi mai mult cînd produsele acestea, destinate iniţial

şcolarilor, s-au mutat în mediul graphic-novel serios pt adulţi. Şi

îmi place mai nou să mă uit la filme europene din 50-60, şi asta
o iau ca pe un fel de a doua activitate autodidactică impusă, tot
aşa, noaptea; am văzut Matka Joanna od Aniołów, Hunting Scenes
from Bavaria, producţii foarte frumoase, genul de film la care te

gîndeşti că un remake ar fi blasfemie, şi o versiune colorată ar
fi la fel, deşi sunt relativ obscure şi şansele de reprelucrare sunt
minime.

Acum ceva ani mă jucam mult, stăteam aproape pînă dimi-

(Sîmbătă)

neaţa şi jucam pe net shooter-ul Left 4 Dead, cînd platforma

vreme nu am avut ocupaţie susţinută şi cum trebuie (deşi acum

antrenant, simţeam emoţii şi urgenţe în sînge că trebuia să mă

Eu nu am multe din primele trei sau le am pentru că multă

m-am angajat undeva la corporaţie şi sper să mă vedeţi cît mai

rar pt că vreau să fac bani), dar cumva am neliniştea aceea, adică

într-o insulă mare de libertate, dau de insule mai mici care mă
neliniştesc , şi atunci senzaţia că efectiv pierd timpul e foarte
acută, într-o noapte semi-albă, pînă la 3-4, cînd mă pun în pat
şi-mi pun filmul pe care să dorm, şi pun şi un program care stinge

automat calcul în fix 2 ore jumate pe fundal, deci e un proces-
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Garena era în regulă şi puteai să intri uşor pe servere. Şi era

duc la veceu foarte des, îmi plăcea cum mă întîlneam cu unii
coechipieri, mulţi din alte ţări, pe care deja ajunsesem să-i cunosc
(CaptainTits din UK ce mai face? Crazy_cos costin ce mai face?)

şi vorbeam prin microfon cu ei în timp ce făceam strategia ca să

terminăm nivelul. Acum platforma Garena nu mai e în regulă,
s-au schimbat interfaţa şi politicile de manevrare a contului, mi
se pare că e plătit, şi nici eu nu mă mai joc prea mult.

