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Referințe critice: 

 

Povestitoare înnăscută, Nicoleta Cristea Ifrim, în mai toate cărțile ei, redă stări de 

fapt autentice, cu o savoare lingvistică ce-ți ”gâghilă” auzul, uneori plăcut, alterori, 

mai puțin plăcut, mai ales în cazul cititorilor mai…sensibili, (când, spre exemplu, 

personajul uneia dintre cărți, anume Mama Mia, (Editura Betta, 2018), blestemă 

precum căldărăresele rromulane, -alea cu fustele lungi, colorate, și cu cozi pe 

spate, care umblă cu ghiocu`, să-ți gâcească norocu` și nu le mai tace gura când 

nu le iese pasiența la dat cu jula-, de s-ar dezintegra, la auzul sudalmelor, piatră pe 

piatră, până și din colosala piramidă egipteană, care stă neclintită de mii de ani în 

deșert și pe care n-a clintit-o nici cea mai aprigă furtună), teleportându-te pe tine, 

cititorul, prin magia cuvintelor, în realitatea eroilor cărților sale, de unde nu-ți este 

deloc ușor să te desprinzi și să pleci. Ea explorează la maxim sfera psihologicului 

dintr-o lume cu personaje un pic atipice, o ”lume alienată” -zice Titi Damian, în 

prefața cărții, dar eu n-aș fi întru totul de acord cu formularea domniei sale, 

deoarece protagoniștii narațiunii sunt oameni, pur și simplu, oameni naturali, cu 



 

 

sentimente, cu simțuri și empatii, trăindu-și firescul lor, nu unul neapărat alienant, 

căci nu toți cei care înțeleg să-și trăiască viața asemenea personajelor cărților 

Nicoletei Cristea Ifrim pot fi considerați alienați, ci, mai degrabă, oameni trăitori în 

parametrii firescului uman, a normalului (cine însă poate delimita normalul într-o 

lume atât de anormală?!!), a normalului tipic unor etnii-, lume care ne este arătată 

exact așa cum e ea, cu toate racilele ei, autoarea neumblând cu mănuși sau cu 

sofisme lingvistice când nu-i cazul, chiar dacă are, la un moment dat, și abordări 

culte, acest lucru fiind folosit în narațiune, aș zice, doar cu scopul de a ne 

demonstra pregătirea ei intelectuală, aceea de profesor, de pedagog, și pentru a 

face diferența între statutul  personajelor cărții și narator. 

Am citit cele trei cărți primite de la autoare, dar m-am oprit, cu precădere, asupra 

romanulului Mama Mia, -un volum de 500 de pagini, savuros, bogat în ”ironie 

suculentă”, în utilizarea parabolelor cu talc, ușor descifrabil și digerabil-, și asupra 

unei cărți al cărei format e cât o ilustrată poștală de pe vremuri, intitulată Lemurii. 

Citind, am trăit stări asemenea eroilor, transpunându-mă în existența lor, 

bucurându-mă dimpreună cu ei, când ei s-au bucurat, întristându-mă, când ei erau 

într-o oarecare zbatere, înciudându-mă când soacra, alias ”Mama Mia” își sudălmea 

cu foc ginerele, -făcându-l ca la ușa cortului, micșorându-l, astfel, aproape până la 

desființare pe bietul om, dacă el s-ar fi lăsat desființat-, și chiar când își ridica-n 

slăvi odrasla, pe fiica sa, ”deșteapta” mamii,  Matilda, care, ”a-nvățat bine și-a luat 

numai 10 la școală, și pe care-o lăuda mereu diriginta”.  

Scrise într-un stil deloc sofisticat, mai degrabă colocvial, accentuând, de multe ori, 

pe expresii specifice numai unei anumite zone geografice, (expresii pe care 

autoarea le cunoaște și le stăpânește, utilizându-le fructuos în derularea narațiunii, 

căreia îi dă savoare cu asupra măsură, captivând cititorul), în ambele cărți 

narațiunea curge ca o apă învolburată, punându-ne în față niște personaje prezente 

în peisajul românesc actual, (zic românesc, dar nu-s sigură că astfel de personaje 

nu există oriunde în lume), cu toate cele ale lor, bune și mai puțin bune sau…de-a 

dreptul rele, păguboase familiei din care fac parte, ori cuplului -și chiar relațiilor 

interumane-, ba pe acestea descriindu-ni-le în toată ”splendoarea” lor. O 

descoperim, astfel, în toată profunzimea ei psiho-emoțional-afectivă, pe ”Mama 

Mia”, mama fiicei sale și/sau...soacra ginerelui său, pe care-i sudălmește în stilul ei 

autentic de ”soarcă-soarcă, poamă acră”, nemulțumită fiind de fata care n-a căscat 

bine ochii când s-a măritat cu Irimia, domnul ginere care, cu toată materia-i 

cenușie debordantă, de mare cărturar ce e, tot nu reușise, în atâta amar de ani, a 

da de capăt teoremelor de viață ale amfitrioanei, năzuroasa sa soacră, zisa Mama 

Mia, și niciodată să-i intre-n grații nu putu, ba scrântind-o rău de tot în relația 

ginere-soacră, și trăind, mai apoi, tot într-un ”purgatoriu”, și nu doar ei doi, Irimia 

și soarca sa, ci toți trei: Irimia, nevasta lui, și mama nevesti-sii (adică prețioasa lui 

soarcă). Chiar dacă și ceillați protagoniști își au rolul lor, bine determinat în roman, 

consider că soacra este personajul forte al romanului Mama Mia, forța sa 

psihologică, sudalmele suculente la care-l supune cu aplomb, în mod repetat, pe 



 

 

ginere, -imun, parcă, la ”tratament”-, antrenează cititorul la lecturare, stârnindu-i 

curiozități taman când vrea să lase, un pic, din mână cartea. Ea, ”Mama Mia”, 

apriga soacră a cultivatului domn Irimia -despre care, personal, n-am reușit să-mi 

dau seama exact ce și cum e cu el, nici măcar din punct de vedere intelectual, dar 

nici socio-uman, personajul părându-mi-se, mai degrabă, un coate-goale profitor, 

un pretins intelectual, asemenea multora în literatură, și nu doar, -și bine l-a dibuit 

mama-soacră, cea cu privirea de ”acvilă montană”, care știa să ”cântărească dintr-o 

ochire omul și să știe câte parale face și ce-i de capul său, de la prima vedere”, ea 

fiind ”mai exigentă decât o comisie de evaluare expertă în managementul 

resurselor umane”, că-i și spusese fie-sii, din prima, despre candidatul la mâna 

acesteia: ”Ce-ai văzut la ăsta? Nu vezi că-i bușit pe toate părțile?”. Și nu se-nșelase 

deloc, fiindcă  tot ”bușit” s-a demonstrat a fi, bietul domn Irimia, în toată perioada 

traiului în casa ”Mamei Mia”, niciodată reușid să-i intre acesteia în voie orice-ar fi-

ncercat! Dar las` că nu se prea omora el cu firea!! Extrem de rar reușind să iasă de 

sub influența prietenului său bun, ”Bachus”. Și-o vedem pe Matilda, fiica Mamei 

Mia, soția dlui Irimia, care se-ncăpățâna să rămână ancorată în orbirea iubirii 

pentru acesta, găsindu-i mereu scuze, găsindu-i mereu justificări pentru 

grosolanele purtări, ori pentru absenteismul din cuplu, iertându-l, și nu doar o dată, 

chiar și-atunci când acesta i-a fost infidel, înșelând-o nu doar cu ”Bachus”, ci și cu o 

cucoană blondă, cu care fusese și-n Anglia și cu care făcuse poze deocheate la 

mare, pe care le-a postat, mai apoi, cu tupeu, pe Facebook, în timp ce ea, Matilda, 

îl credea plecat în ”interes de serviciu”, un serviciu de unde el niciodată nu aducea 

niciun ban. Dar biata Matilda, chiar de vedea cum ”i se prăbușește Babilonul cel 

mare cu toate speranțele tăvălug”, soțiorul ei fiind ”fleandura târgului, serviciu ioc, 

bani ioc, tot cu șnapsu-n nas și cu fumuri de cărturar la cap, pleavă la casa omului, 

fi-i-ar sămânța de ocară!”, (cum de i-a fost dat tocmai fiicei Mamei Mia ”să se 

căptușească cu-n așa  netot”!! Dar, deh`, ”ce ți-e scris, în frunte ți-e pus, aia e! 

Poți să te dai și de-a tumba, nu-i noroc, nu-i”! Că parcă a fost chioară!!, deși fata ”a 

fost prima pe clasă”, mereu lăudată de dirigintă, c-avea ”și șnur galben pe piept, la 

costumul de pionier, de deșteaptă ce era”, și nu pricepea, nici în ruptul capului 

Mama Mia, cum de o fi prostit-o pe fiica ei, în așa hal, neisprăvitul acela!), ea tot nu 

venea cu picioarele pe pământ, tot nu renunța la impostorul ei bărbat, existența lor, 

a tuturor, devenind o ”perpetuă surpare”, de parcă ”însuși Belzebut le-ar fi legat 

destinele”, că nu le-a mai putut dezlega nimeni, oricât a lucrat în acest sens, cu 

răbdare de Sisif, Mama Mia. Fantastică povestire, adevărată epopee, presărată cu 

toate ingredientele limbajului succulent, ironic, tăios ca un brici bine ascuțit. Și, 

chiar dacă pe parcursul narațiunii s-a insistat redundant pe stilistica exprimării 

rromulane (de la rrom) în avalanșa de sudalme repetitive, care, desigur, se vor o 

accentuare a stării de fapt a lucrurilor, o mai bună cunoaștere a personajului, 

consider  narațiunea o capodoperă literară. Am citit-o și am re-citit-o și, uneori, am 

fost atât de transpusă-n poveste, încât mai că-mi venea să-i strig Mamei Mia: ”Da, 



 

 

mai taci, femeie! Nu vezi că n-ai cu cine să te lupți, că adversaru-i absent și nici la 

bașcheți nu-l doare muștruluiala mneatale!. 

 

În Lemurii, pe parcursul a doar  62 de pagini, într-o carte tip broșurică, autoarea 

ne pune-n față tot problemele de viață ale unor personaje, probleme care pot fi 

asiociate patologicului, descriindu-ne, cu lux de amănunte, desfășurarea viații unei 

familii…”anormale”: mama Lena, (”asaltată permanent de crâncenele chinuri ale 

bătrâneții, chinuri care-i smulg de pe buze amarnice tânguiri și vaiete…, în timp ce 

se zbate pentru o gură de aer ce i se refuză, ea fiind dornică să trăiască, deși are 

aproape un secol de existență”), fiica Micuța, (”amnezică, nu-și mai amintește de 

ce-a venit în vizită”), Țicu, soțul acesteia (care, se pare, s-a integrat lumii. Aflăm că 

el ”a mâncat șase găini bolnave de aviară, a dărâmat poiata bătrânei Lina urmărind 

șobolani și e dușmanul declarat al gândacilor din casă”), schizofrenica Reta, o altă 

fiică a Lenei, (care nu pregetă să aprindă, în toiul nopții, un întreg mănunchi de 

lumânări, când o aude pe maică-sa horcăind sau respirând greu, speriindu-se la 

gândul că femeia ar putea ”să înghită gutuia” și nu cumva să moară fără lumânare; 

nebun, nebun, dar logic în acțiuni!!, aș zice, și care niciodată nu iese pe poartă fără 

a se ruga: ”Crucea lui Iisus să mă apere de dușmanii văzuți și nevăzuți ce forfotesc 

pe stradă”, și cu toate astea, când iese, de cum urcă în autobus, nimerește într-o 

înghesuială de nedescris și, înfuriindu-se pe șoferul care conduce ca nebunul, îi 

lansează acestuia o ploaie de blesteme: ”Praful și pulberea să se aleagă de tine, 

nenorocitule! Focul să te ardă, turbatule! În stâlp să te oprească bunul 

Dumnezeu…că erai gata-gata să mă omori cu zile, ticălosule! Sări-ți-ar ochii din 

cap”, și câte altele, neaoșe în etnia rromulană și chiar în folclorul popular), Pandele, 

(fratele căruia Rita îi face o vizită și-l găsește ”desigur, beat”, ”o fantomă cu 

găvanele ochilor goale, întunecate de-o uitătură tulbure, privind spre 

nicăieri…rezemându-se de pereți fără vlagă”), Sica și Rembo, dar  și poștașul, care, 

ca o ironie a sorții, a făcut stop cardiac taman la ușa lor. O radiografie detaliată a 

unei familii de ciudați, Lemurii, -bună găselniță a intitulării, lemurii fiind, în fapt, 

niște stafii, spirite ale morților. Ei  bine, deși i-ai putea considera morți, personajele 

cărții sunt vii, chiar foarte vii, umblă prin lume, doar că se manifestă ca niște… vii-

morți sau, mă rog, ca niște morți vii!! Dacă n-ar fi tragicul din străfundul situației, 

comicul de la suprafața narațiunii ne-ar putea chiar amuza, fiindcă stilul, absolut 

fenomenal, utilizat în povestire, ”grotescul, absurdul”, ”limbajul colorat folosit” în 

dialogurile dintre protagoniști, îți stârnește interesul pentru personaj, te duc cu 

gândul într-o lume reală, existentă, din păcate, în societate. Știind că există alături 

de noi indivizi care trăiesc adevărate drame la nivel psihologic și chiar fizic, nu ne 

rămâne decât să nădăjduim că aceștia, cu timpul, se vor împuțina. Întrebarea e: Ce 

e de făcut în acest sens? Că de scris, scriem, dar oare…aude cineva? Se poate crea 

cumva un cadru social, ca acești oameni să fie tratați, să fie vindecați? Întreb? 

Fiindcă nu vreau să cred că societarea românească și-a pierdut orice reper moral, 

social, uman. Și asta ne-o demonstrează chiar autoarea, profesoară, preocupată de 



 

 

educarea copiilor, dar și de a găsi o soluție pentru îmbunătățirea vieții semenilor. 

Lucru pe care îl vor găsi cititorii în celelalte cărți (didactice) ale Nicoletei Cristea 

Ifrim. 

 (Antoneta Rădoi, redactor șef Convorbiri literar-artistice, 28 iun 2019) 

 

Cartea Lemurii atrage interesul încă din titlu și înfățișează o lume dominată de un 

șir interminabil de temeri, nemulțumiri, zbateri și bântuială de spirite de dincolo de 

moarte. Pe fâșia dintre viață și moarte se petrec fapte dramatice de mare 

tensiune…, locul exploziilor sufletești, al răbufnirilor și răfuielilor cu toată lumea, 

interminabilelor certuri…toate acestea într-un lexic bogat, frust, cuprins în fraza 

savuroase. […].  

 (Dumitru Dănăilă, Postfață la Lemurii) 

 

În volumul Mama Mia, narațiunea este precisă, lucidă, limpede, cu detalii 

exprimate într-o gamă variată de registre stilistice, pornind de la cel confesiv, apoi 

ironic, satiric, parodic, colocvial, trecând subtil prin cel oral și cel cult, când o cer 

situațiile, neologic, apoi expresii luate din limba vorbită, zicători și proverb cu talc, 

adaptate situațiilor, iar peste toate pamfletul care confer permanent suculență 

confesiunii narrative; [...]. …limbajul, o excelentă orchestrație printre care 

scriitoarea se mișcă dezinvolt, dovedind o excelentă stăpânire a celui colocvial, 

sursă sigură de fină ironie , de satiră suculentă, dar mai ales de încadrare a 

personajelor și situațiilor în mediu, rol al unei native inteligențe. […]. 

Nicoleta Cristea Ifrim pornește de la modelul tradițional al romanului subiectiv de 

analiză psihologică și ajunge la o formă nouă, modernă, adică actuală, căreia eu i-

aș spune romanul-terapie. Cititorul mai descoperă și o altă dimensiune extrem de 

subtilă a romanului, cred că unică în literatura română, misandria, indirect sugerată 

și subtil analizată. […]. 

A doua mare izvândă a romanului o reprezintă romanul însuși, atipic, întrucât 

scriitoarea iese din convenție, atât prin convertirea temei inițiale, căsnicia în forma 

ei alienantă, în tema foarte actuală, a singurătății în doi. […]. Cea mai importantă 

izbândă a scriitoarei o reprezintă însă stilistica romanului. Cele trei părți sunt 

gândite clasic: întâi cauzele și faptele, apoi tensiunile, în sfârșit analizele, cu finalul 

optimist. 

 (Titi Damian, Prefață la volumul Mama Mia) 

 

Profil realizat de Antoneta Rădoi, redactor-șef Convorbiri literar-artistice 


