


Adriana Ruță Neagoe este de profesie medic și locuiește în Boston, SUA. 
S-a născut la București, unde a absolvit cursurile în limba de predare itali-
ană ale Liceului Dante Alighieri, apoi cele ale Universității de Medicină și 
Farmacie Carol Davila. În anii de liceu a fost redactor-șef al revistei lice-
ului, unde a publicat eseuri și poezie, și a frecventat cenaclul Săgetătorul, 
condus de profesorul Tudor Opriș. După aproape 50 de ani, întorcându-se 
de curând la viața literară, medicul cu studii liceale umaniste a publicat din 
2021 proză scurtă pe revistadepovestiri.ro, Litero-mania.com și în revista 
Banchetul.

Volumul de povestiri Trompa lui Eustachio conține și unele poves-
tiri din viața autoarei, a cărei adolescență l-a inspirat pe George Șovu 
– profesorul de română și dirigintele Adrianei Ruță Neagoe – în crearea 
personajului Alina, din scrierea celebrului roman pentru adolescenți, din 
1978, Declarație de dragoste. Ecranizarea după romanul lui George Șovu, 
Declarație de dragoste (1985), și seria de filme cu liceeni care-i urmează au 
avut parte de un succes uriaș în rândul publicului tânăr și nu doar.
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Prefața volumului Trompa lui Eustachio
Dan C. Mihăilescu

În 1970, când o însoțeam pe Adriana la cenaclul condus de Mihai Opriș, 
avea o grație de funigel înzestrat cu o strategică ironie detașantă și chiar cu 
ceva sarcasm la rigoare. Era fiica doamnei Ana Ruță, profesoara de română, 
nume luminos al mitologiei mele adolescentine, alături de George Șovu, 
directorul liceului bucureștean nr. 39, tocmai cei cărora le este dedicată 
această carte. Amândoi scriam poezie, oscilând cu lecturile între Medeleni, 
Gabriela Melinescu, Marin Sorescu și Ioan Alexandru. Văd acum în mini-
malismul ei narativ deliberat, dar care știe să sugereze din detalii, dintr-un 
rând sau un cuvânt, un întreg destin prin subtile însumări semnificative, 
rolul poeticității de altădată.

La 50 de ani distanță de cenaclismul nostru inefabil, o regăsesc pe fosta 
studentă eminentă la otorinolaringologie, neuropsihiatru în Boston, SUA, 
și încerc să mă supun acestui atelier de creative reading închipuind legătu-
rile dibaci textuate dintre însingurarea fragilizantă din țară și alienarea sau 
masificarea inerente exilării. Cum oare putem decanta cât a făcut viața din 
noi și ce am făcut fiecare din viața noastră? Și, în fapt, destinul este urzeala 
ADN-ului, zarul hazardului, rânduială divină sau împletirea chingilor fami-
liale cu zăbala socială?

Crochiurile generos aluzive ale autoarei provoacă, ispitesc, încântă 
sau încruntă lectura și te obligă să corelezi fascinația exercitată pe lito-
ralul românesc post 1968 de turiștii occidentali – cehi, nemți, polonezi, 
suedeze, cu stânjeneala unei doctorițe din Vatra Luminoasă ajunsă mena-
jeră în Elveția, unde-și descoperă ignoranța față de detergenții locali și cu 
secvența tragic-derizoriu-grotescă a bătrânului cocoș american devenit 
ciulama turcovalahă.

Așteptări, reverii, umiliri, amăgiri, înfrângeri și triumfuri, pe scurt, 
școala vieții. Pe lângă tot și toate, evocarea tatălui care își duce cu mașina, 
neapărat el, fiica la prima întâlnire, pentru a descuraja pretendentul, adică 
viitorul concurent, capătă virtutea unei recompense înduioșătoare.

La atelierul de creative reading cred că se pot înscrie deopotrivă cei care 
o citeau pe Sânziana Pop în 1970 și cei care consună astăzi cu istoriile con-
fesive ale Ioanei Nicolaie.
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proză scurtă din volum

Ivan

Orice profesor are un elev favo-
rit, iar eu eram favorita doamnei O. 
de matematică.

— Să faceți exercițiile din carte! 
Luni vă dau extemporal!

Ne-am ridicat cu toții la ieșirea 
ei triumfală, cu catalogul la subraț, 
biruitoare pe câmpul cu soldații 
răniți ai armatei dușmane. Dar eu 
nu mă simțeam nici rănită, nici în 
armata adversă. Mie îmi plăceau 
orele ei.

Recreațiile erau însă reala atrac-
ție, de când venise Ivan de la Iași. În 
câteva săptămâni, ajunsese șeful băieților. Ciolănos, cu mărul lui Adam 
proeminent și maxilarul colțuros, se pricepea să-mpartă pumni în hârjo-
neala cu ei și era ager la miuțele ce se încingeau pe hol. Maică-sa îl tunsese 
scurt de tot, cu breton, și acum avea un cap mare și țuguiat, care-l făcea 
caraghios. Dar nimeni n-ar fi îndrăznit să râdă de el. Impunea respect, 
pentru că avea uitătura severă și nu zâmbea.

Odată m-a ales să-i fiu nevastă, în timp ce cântam cu toții: Țăranul e pe 
câmp, ura, drăguța mea! Țăranul e pe câmp! Cântam și eu cât mă ținea gura, 
ca și cum sunetul scos mi-ar fi putut amorți tremurul, când mă trăgea după 
el și mă plimba în cerc. Cuvintele ieșeau automat – ura, drăguța mea! –, dar 
nu mă mai gândeam la mine cu cuvinte, ci cu imagini, uniforma era rochia 
de mireasă și creierul zămislea margarete, care ieșeau din el și se împleteau 
într-o cununiță pe cap. Și mie-mi plăcea de el, dar nu știam cum să i-o arăt, 
căci jocul acela nu începea cu țăranca, ca să-l pot alege și eu pe el de bărbat. 
Începea cu țăranul, care era pe câmp și care trebuia neapărat să-și aleagă o 
nevastă. Ce mă necăjea era că s-ar fi putut ca el să mă fi ales întâmplător, 
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numai ca jocul să continue, adică țăranca să-și aleagă copilul, copilul să-și 
aleagă pisica, pisica, șoarecele, șoarecele, o brânză și brânza, un butoi.

Așa că recreațiile erau totul. Speram să mai jucăm din nou jocul cu țăra-
nul, să văd dacă mă ia tot pe mine de nevastă, însă băieții erau prinși ba cu 
bătutul mingii, ba cu competițiile dintre ei.

Acasă mergeam pe același drum cu Ivan și cu Laurențiu. Străbăteam un 
maidan cu mărăcini, un rest din Bărăganul pe care se lărgea Bucureștiul. 
Locul se chema La Barăci, din pricina unor improvizații insalubre care 
miroseau a pipi. Singură pe drum m-aș fi temut, pentru că auzisem că acolo 
dormeau țărani aduși din satele de lângă București, ca să lucreze pe șantier 
și că se-mbătau la birtul de la Barieră și-apoi intrau în barăci. Nu voiam 
să mai dau iar nas în nas cu vreunul. Zărisem odată cum arăta o păsărică 
de bărbat, care se mișca iute, în timp ce alergam de rupeam pământul, cu 
capul înainte și ghiozdanu’-n spate, spre bulevardul unde se sfârșea mai-
danul. De-acolo începeau, liniștitor, claxoanele mașinilor și forfota de pe 
trotuare.

În plus de toate, Ivan avea și niște cutiuțe de chibrituri goale, cu care 
prindea bondarii care aterizau lin pe tufele de gălbenele. Asculta cum 
zbârnâie cutiuța, după ce-o ținuse peste insectă și-o închisese iute, captu-
rând-o. Pac!

Oare ce putea fi acel sunet care se auzea dinăuntru? Un plânset? Un 
protest al bondarului ori ce?

— Trebi sî fii diștăpt, ne spusese Ivan, sî știi întăi și-ntăi sî-l cunoști cî-i 
bondar șî nu-i albină. Bondaru ari fundu rotujît, albina-l ari ascuțît șî dacă 
nu iești atent ti-nțapă!

— Hăhă, te vaccinează, râdea Laurențiu.
Și n-avea nimeni chef de vaccinul albinelor, ne ajungea spaima cu caso-

letele metalice, pe care le căra sora medicală de la cabinet. Era clar pentru 
toți – de albine trebuie să te ferești, iar bondarii sunt inofensivi.

Deosebirea dintre albină și bondar a fost explicația care m-a fermecat. 
Dar Laurențiu a plusat, trăgând cu coada ochiului spre mine:

— Auzi, măi, Ivane, tu zici de albină? Da’ poa’ să fie și-o viespe!
Apoi m-a privit fix:
— Ruță, hăhă, tu ai așa un nas lucios, hăhă, că pot să mă oglindesc în el 

dacă vreau!
Am pornit împotriva lui Laurențiu bătălia cu ghiozdane, până când am 

obosit și am plecat râzând. Ivan a mai rămas pe-o piatră, să se joace singur 
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cu bondarii. Avea ață, o lega de piciorul bondarului care-o lua în sus. Avea 
și papiotă, să-i ajungă ața pentru cât mai mulți.

Am ajuns acasă lac de transpirație, am dezbrăcat rapid uniforma de 
școală, și, rămasă în chiloți, m-am trântit dintr-un salt pe pat, cu ochii spre 
fereastră, visând că Ivan plutește pe cer, tras de milioane de bondari pe care 
îi ține cu ațele de piciorușe, și că îmi face cu mâna.

***

Luni. Alerg prin fața blocului lui Laurențiu. Ghiozdanul mi se zbate pe 
spate. Am emoții c-o s-ajung prea târziu dacă ocolesc maidanul.

Laurențiu trebuie să fi plecat demult. Nu-l văd. N-am cum să nu ocolesc 
maidanul. Mai sunt zece minute până sună de intrarea în clasă.

Când dau colțul, surpriză: Ivan! Stă pe piatră și m-așteaptă. Mergem 
acum amândoi, grăbiți.

O luăm peste maidan. Cu el nu-mi mai e frică.
— N-am făcut nici un iexărcițiu pintru ixtemporal!
Sunt buimacă de când mi-a ieșit în drum pe neașteptate. Mă simt iar ca 

acolo, pe hol, cu el trăgându-mă de mână, în mijlocul copiilor care bat din 
palme și cântă. Extemporalul nu mai contează.

— Mă mut cu tini-n bancă sî mă uit oleacă, sî mă ieu după tini dacî n-oi 
bunghi. Îi voie?

Bineînțeles! Aveam să stăm amândoi în bancă, să fim prieteni. Pașii sunt 
ușori, nu mai simt ghiozdanul, suntem trași de bondari nevăzuți, s-ajun-
gem la timp.

— Cărțile și caietele-n bancă! aud vocea profesoarei. Țin foaia răsucită 
spre el, ca să-i fie ușor să copieze. Încerc să mă concentrez asupra mate-
maticii, să nu mă mai gândesc că mă alesese nevastă. Terminăm, merg 
surâzătoare și predau foaia. Doamna O. îmi zâmbește matern. Ivan mai stă 
puțin, apoi predă și el foaia.

Peste o săptămână, doamna O. aduce extemporalele corectate. La ultima 
problemă, raționamentul fusese corect, numai că pusesem virgula cu o 
cifră mai la dreapta, și mi-a dat 19,4, în loc de 1,94. Așa că primesc -10. 
Mintea mea zboară hai-hui, privesc absentă prin fereastră. Afară e înso-
rit, duminică e ziua mea, i-am invitat pe amândoi, aștept să se termine cu 
înmânarea extemporalelor, să facem geometrie.



7

Adriana Ruță neagoeCDPL.RO

Doamna O. e pe cale să-nceapă lecția despre isoscel. Numai că Ivan se 
ridică brusc. Merge hotărât spre catedră. Văd că duce extemporalul lui. 
Are încă o foaie în cealaltă mână. Nu aud ce șoptește acolo. Bag de seamă 
că extemporalul meu nu mai e pe bancă. Doamna O. notează ceva și mă 
cheamă la catedră. Văd că pe extemporalul lui Ivan scrie 9. Mai văd că al 
meu e acolo, iar profesoara tăiase -10 și îmi pusese 9.

— Ruță, mea culpa, aveți amândoi aceeași eroare, iar lui i-am dat nouă. 
Ivan a observat că, pentru aceeași greșeală, ție îți dădusem -10, așa că ți-am 
pus și ție tot 9, cum este și drept.

Mă-ntorc în bancă. Capul enorm țuguiat se așază din nou lângă mine. 
Ora de geometrie cu isoscelul e gata. Se-nființează Laurențiu. Întreabă la 
cât e invitația pentru duminică, îi spun.

Pe jos, o cutiuță goală de chibrituri întredeschisă. Dintr-un salt, sar în 
cutiuță. Prind cu mâinile marginea de sus, în timp ce picioarele împing, 
cu ultimele sforțări, pentru ca sertărașul ei să alunece înăuntru, și pac!, 
reușesc să mă-nchid în ea pentru o vreme.

Booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=SF1XEICCbvs
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cronică

Briciul lui Occam
Andrei Mocuța

Dacă dragostea e cel mai bun 
medicament în sensul biologic, 
literatura este cea mai bună tera-
pie fiindcă ea poate vindeca bolile 
sufletului. Sper că suntem cu toții 
de acord că panaceul universal e 
plăcerea lecturii. Probabil că medi-
cii-scriitori știu cel mai bine acest 
lucru. Doamna doctor Adriana Ruță 
Neagoe ne prescrie câteva pastile 
pentru minte și suflet mai mult decât 
pentru trup, abordând în proza 
sa un subiect care rareori dă greș: 
întoarcerea la trecutul copilăriei și la 
misterele lui. 

Cred că medicii devin scriitori în 
momentul descoperirii unui ade-
văr simplu: literatura este catharsis, 
poate aduce echilibrul și purifica-
rea. Micile povestiri din Trompa 
lui Eustachio (CDPL, 2021) sunt un 
model de terapie prin scris. Ele sunt 
în egală măsură medicament și tra-
tament. Eliberarea prin scris sau 
prin mărturisire ilustrează o nevoie 
fundamentală, aceea că literatura e 
chemată să vorbească despre viață 
mai mult decât o poate face știința:

„O doctoriță ORL explică, în ter-
meni medicali, rolul trompei lui 

Eustachio. Ea spune, în povestire, că 
acest minuscul și aparent neînsem-
nat conduct aduce aer din cavitatea 
faringiană în cea timpanică, egali-
zând presiunile lor, pentru ca trei 
oscioare din cea de a doua cavitate 
să se miște și, mai departe, să cre-
eze miracolul senzației auditive. Și 
atunci mi-am imaginat că ductul de 
numai 3,5 cm despre care vorbește 
ea face, simbolic, legătura din-
tre spațiul autohton, lăsat de ea în 
urmă, și altul prezent, al străinătă-
ții. Exact ceea ce fac și alți emigranți 
pentru organismul acestei lumi. 
Așa m-am decis să-mi intitulez 
volumul, Trompa lui Eustachio, 
preluând numele acestui organ 
miraculos.”

Micropovestirile au un carac-
ter anecdotic sau moral într-un 
sens foarte actual, postmodern. 
Autoarea renunţă la limbajul afo-
ristic, atât de uzat al moralei clasice, 
pentru a reinventa acele mici fabule 
pentru uzul cititorului contempo-
ran. Fie că sunt firimituri care cad 
de la masa ei, fie că sunt perle din-
tr-un lung șirag de exerciţii de stil, 
aceste micropovestiri interesante 
care nu depășesc mai mult de câteva 
pagini se adresează fără îndoială 
cititorului grăbit și obișnuit cu viaţa  
lui fragmentară, integrată într-un 
puzzle imens, cu alergarea și stre-
sul de fiecare zi a individului atins 
sau nu de maladiile spiritului.  
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Cu individualismul, alienarea, cu 
micile sau marile aventuri, cu temele 
și motivele mereu reluate ale secolu-
lui din urmă care și-a lăsat amprenta 
asupra gândirii și mentalităţilor.

Sărind de la o povestire la alta, 
cititorul va descoperi, prin lectură, 
ceea ce Dino Buzzati, un mare ama-
tor de povestiri, numea: „o structură 
scurtă și sprintenă care nu-i lasă 
cititorului timpul să se plictisească”. 
Ceea ce este interesant în proza 
Adrianei Ruță Neagoe este alter-
nanţa fragmentelor imaginative, cu 
altele de un realism pur, cu obser-
vaţii directe și fruste. Întâlnim în 
Trompa lui Eustachio mai multe pla-
nuri opuse care gravitează în jurul 
eroului principal: realitate vs ficţi-
une, speranţă vs iluzie, timpul trăirii 
vs timpul confruntării. Personajele 
rememorate plutesc într-un spaţiu 
în care timpul e dilatat, iar întâm-
plările sunt tot mai reale:

„Ție ți-a fost greu să pierzi con-
tactul cu lumea ta, atunci când ai 
emigrat. Infinit mai greu decât mie. 
Luni întregi ne trezeam amândoi 
noaptea, pentru că tu aveai mereu 
același coșmar. Așa am aflat și eu 
de întâmplarea de la Brăila, când 
ai pierdut același contact pentru 
prima oară.

În ziua aceea, erai într-atât de  
tulburat, încât n-ai putut să mănânci  
nimic, înainte să plecați la spital, 

deși mai devreme țipaseși că ți-era 
foame. În curtea spitalului, a apă-
rut iar nebunul, să vă spună despre 
civilizata Indie, unde toți dau bună 
ziua, și despre țara noastră, unde 
numai moartea te salută. Și te-ai 
gândit atunci că moartea despre 
care vorbea el tocmai trecuse în 
după-amiaza aceea pe la voi și, ca 
să nu se mai întâmple vreodată, 
ai început să dai bună ziua orică-
rui om, cunoscut sau nu, pe care-l 
întâlneai, la fel cum fac leii, girafele 
și elefanții din India.”

Paginile de rememorare și proiec-
ţiile autobiografice sunt subiectele 
pe care autoarea le controlează cel 
mai abil și mai firesc. Ea coboară 
în orizontul amintirilor pentru a 
redescoperi spiritul locului și al 
timpului respectiv și pentru a căuta 
identitatea. Dar și pentru a schiţa 
noi repere pe harta descoperirilor 
sale. Iluzia epică te poartă prin timp 
cu ajutorul unei povești a poveștii, 
de multe ori circulară, care te rea-
duce în punctul de plecare. Toate 
poticnelile, revenirile, regăsirile, 
permanenta recapitulare a univer-
sului școlar din copilărie cu toate 
stereotipurile lui stilistice, reluarea 
motivelor, toate acestea dau seama 
despre dialogul permanent pe care 
scriitoarea, ancorată în prezent, îl 
poartă cu umbrele trecutului. De 
unde și impresia derutantă că te 
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afli în faţa unei „cărţi de nisip” pe 
care nu o poţi deschide sau citi de 
două ori în același loc.

Adriana Ruță Neagoe scrie și o 
proză a ipostazelor comunicării și a 
limitelor ei. De la identificare și cău-
tarea eului la regăsire. E un interval 
esenţial pe care prozatoarea, dublată 
de căutările medicului, îl explorează 
hotărât. Scrisul e cunoaștere de sine 
dar rostul acestei cunoașteri, atunci 
când vocația de medic i-o cere, 
e deseori abandonat în favoarea 
semenilor. 

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Când mama a ajuns un caz neurologic 
sever, am simțit că trebuie să îi satisfac 

acea dorință de a scrie și a-i dedica 
o carte, cât încă mai este cu noi

un interviu cu Adriana Ruță Neagoe
Ramona Boldizsar: Bună, Adriana! 

Mulțumesc că ai acceptat să avem 
acest dialog. Mi-a plăcut tare mult 
Trompa lui Eustachio, această 
colecție de povestiri cu un flux 
plăcut și atât de naturală, m-am 
pierdut rapid și ușor în fiecare 
poveste și m-au captivat vocile 
narative distincte, fie că era vorba 
despre un copil sau o persoană 
(mai) matură. Umorul e la el acasă 
în cartea ta, dar totodată există 
și ceva fragil aici, o senzație ușor 
temătoare, poate asociată cu pier-
derea, poate chiar cu nostalgia în 
sine. Pentru început, aș vrea să ne 
povestești puțin despre experiența 
emigrării ca persoană care scrie: 
ce impact au avut diferențele de 
limbă, cultură, comportament asu-
pra modului în care scrii?

Adriana Ruță Neagoe: Impactul a  
fost că nu am mai fost o persoană 
care scrie. Timp de peste 40 de 
ani. Zăpăceala culturală în care 
m-am irosit de-a lungul celor trei 
emigrații a fost probabil un fac-
tor de blocaj, pe lângă celălalt, 

factorul Medicina-Full-Time, cu soli-
citările, lecturile științifice și scrisul 
de articole medicale, care-ți opăresc 
metaforele când îndrăznesc să se 
mai învârtă prin creier, chiar când 
nu scrii.

Acum, după un an și două luni 
de când m-am reapucat să scriu, îmi 
dau seama ce impact a avut marea 
izolare asupra scrisului. Până de 
curând, nu am avut aproape niciun 
contact cu ceea ce s-a scris în litera-
tura română de după 1990. Cred că 
asta este ceva foarte rău și rușinos, 
să nu știi cum scriu alții și cine sunt 
cei care scriu, dar să vrei să strigi cu 
o carte în librăriile din România. 
Poate fi și bine, pentru că este un 
experiment involuntar de spălare 
a creierului, care naște un individ 
tabula rasa, un pornitor de la zero, 
un pământ necultivat, îngrășat de 
ani de zile cu experiențe. Cititorul 
ar putea aprecia dacă recolta din 
acest soi de pământ este sau nu 
digerabilă. Eu nu-mi dau seama.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Am reînceput acum un an prin 
a scrie prost. Asta nu înseamnă că 
acum scriu bine, dar măcar mai 
corect. Expresiile pe care le folo-
seam nu erau tocmai corecte; grupul 
de scris din care făceam parte, con-
stituit în majoritate de oameni 
din țară (cu excepția lui Bogdan 
Perțache și a mea) m-a ajutat, corec-
tându-mi greșelile de exprimare, 
dar și oferindu-mi feedbackuri cât 
mai obiective. Aș vrea să-i enumăr 
aici și să le mulțumesc. Sunt oameni 
care, la fel ca mine, au „buba la cap”, 
cum ar zice Florin Iaru – prin bună-
voința căruia i-am întâlnit – care 
scriu cu ardoare, și despre care se 
va auzi, pentru că publică în reviste 
bune și își pregătesc debutul edito-
rial. Este vorba despre Delia Hugel, 
Florentina Ionescu, Adriana Jderu, 
Bogdan Perțache, Viorel Prodan și 
Mihaela Buruiană.

Pe de altă parte, am impresia că 
dacă nu aș fi emigrat, n-aș mai fi 
scris niciodată. Emigrarea, cu izo-
larea ei socială și lingvistică, m-a 
transformat într-un elastic de care 
se trage și ricoșez cu un aplomb, 
cu o sete de exprimare în limba 
maternă anormale pentru cineva 
care locuiește în țară. Așa se explică 
debitul verbal remarcabil pe care nu 
mi-l pot înfrâna în primele zile ale 
tuturor vizitelor mele în România. 
Pe lângă asta, emigrarea mi-a dat 
ocazia să asist sau să trăiesc situații 

de viață inedite. Diaspora, văzută ca 
o distilerie românească, cu indivizi 
care rămân prin selecția lui „bun 
pentru export”, sau un puzzle format 
din milioane de bucățele fugite din 
tabloul național al profesionalis-
mului și imposturii, al frumosului 
și abjectului, pe categorii: ingineri, 
doctori, muncitori foarte califi-
cați, IT-ști competenți, muncitori 
necalificați-dar-buni-la-toate, hoți 
de buzunare dintre cei mai înde-
mânatici, femei de stradă dintre 
cele mai frumoase, hackeri și așa 
mai departe... Subiectul emigrației 
masive românești e deocamdată 
subiectul meu favorit pentru scris 
proze. Poate că el nu interesează 
lumea care intră în librăriile din 
țară. E totuși un subiect neinspirat, 
nu este unul de succes. Gândește-te 
că emigranții nu sunt bine văzuți 
nici de cei din țara unde trăiesc, 
pentru că sunt niște intruși, și nici 
de cei din țara de origine, pentru 
că irită cu protocronismul lor peni-
bil. Ei nu mai înțeleg ce se întâmplă 
acasă, așa că nu știu dacă subiectul 
poate fi unul interesant. În plus, 
tinerii din România de astăzi nu au 
acea mare energie pe care o acumu-
laserăm noi, cei care fusesem opriți 
de a pleca definitiv și care am țâșnit 
pur și simplu afară atunci când s-a 
putut, din nevoia noastră de civi-
lizație, înțelegând prin aceasta un 
sistem care te ajută să evoluezi, care 
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îți dă șansa să-ți împlinești visurile. 
Ei emigrează mai mult temporar, 
din motive financiare.

Eu abordez această temă nu 
numai pentru că îmi este la înde-
mână, dar și pentru că am observat 
că diaspora este de multe ori privită 
de unii dintre cei din țară cu un 
amestec de invidie și iritare, și aș 
vrea, cu ajutorul Trompei mele să 
înlocuiesc graba cu care aceștia pre-
feră să-i sancționeze pe aceia dintre 
ai lor, ieșiți din rând, cu o mai bună 
înțelegere.

În argumentul cărții ne spui că 
ai pus pe hârtie „întâmplări” și 
„povestiri”. Cât din carte este rea-
litate și cât ficțiune? 

În carte mă povestesc pe mine, 
de la prima până la ultima pagină. 
Acolo afli cum simt, cum gândesc, 
cum sunt, afli realitatea mea intimă, 
dar când se întâmplă ceva, nu în 
toate povestirile garantez că mi 
s-a-ntâmplat mie, ori cuiva cu care 
m-am intersectat sau cu care am 
trăit o periodă. Dar cine simte acolo 
și cine rezolvă finalul sunt eu 100%. 
Câteva dintre povești par memo-
rialistică, de pildă prima, care se 
intitulează „Robinson Crusoe”. 
Dar nici ea nu e parcată complet în 
trecut, pentru că altfel n-ar fi fost 
povestită. Dar poate ar trebui să ne 
întrebăm ce sunt, de fapt, amintirile. 
Eu cred că evenimentele sunt doar 
punctul de plecare, doar pretextul, 
după care amintirea, ca un motor, 
se alimentează cu ce mai comple-
tezi, ca să poată rămâne mereu vie.

Altele sunt ficțiuni, ca „Maseuza”, 
care a pornit de la o informație 
seacă și hâdă, despre cum poți să-ți 
înșeli partenera și mai ales cum poți 
fi depistat.

Dacă vorbim și despre întâm-
plări, dar și despre povestiri, cred 
că ar fi tare interesant să ne poves-
tești puțin despre procesul prin 
care o întâmplare se transformă în 
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ficțiune. Cum reușești să modelezi 
realitatea pentru a o transforma 
într-o poveste semiautobiogra-
fică? Cât de transparent poate fi 
acest demers?

Întâmplările, dacă te referi la ele 
ca evenimente, sunt lucrurile care 
mi-au compus propria viață sau 
viața altora, al cărei sens îmi scapă 
mai mereu. Dar poveștile sunt com-
puse din întâmplări cărora le-am 
dat un sens. Sau cel puțin am încer-
cat să le dau un sens, pentru că de 
aceea ne plac poveștile. Cum reu-
șesc să modelez realitatea? Simplu, 
încerc să vă mint cât mai frumos. 

Ai vorbit atât de frumos și natu-
ral despre copilărie, încât, citind, 
cred că mi s-a făcut dor chiar de 
ceva ce nu am trăit niciodată. 
Cum ai reușit să conturezi o voce 
atât de caldă, fără să fie în vreun 
fel siropoasă? 

Siropul, rece sau cald, este caracte-
ristic transnaționalilor veleitari care  
publică texte în reviste diasporene, 
pe care nu le citește nimeni, în afară 
de bătrânii care vin la copiii stabiliți 
aici și vor și ei să mai citească ceva 
în românește – cărțile n-au putut să 
le care prin valize și papornițe, că „e 
grele”. Eu m-am ferit cât am putut să 
cad în literatura-siropel și mă bucur 
dacă spui că am reușit.

M-am reinițiat destul de repede 
cu ce se scrie și cum se scrie în lite-

ratura bună de astăzi de la voi și 
mențin legătura cu ea, să nu mai 
fac greșeala să stau în izolare, chiar 
dacă lucrul acesta presupune un 
efort suplimentar față de cei care 
scriu fiind în țară și sacrificarea 
altor preocupări și obligații. Am de 
învățat de la toți câte ceva. Am citit 
și recitit Simona Goșu, l-am ascultat 
de nu știu câte ori pe Marius Chivu 
oriunde am putut da de el și de ceea 
ce spune cu atâta claritate și bun simț, 
am luat lista de lecturi recomandată 
de el, dar și cea recomandată de 
Marin. Așa că slabe șanse să siro-
pez. Și pentru că nici eu nu cred în 
autonomia esteticului, despre care 
scrie atât de timbrat Cosmin Perța în 
Literomania, închei cu o frază despre 
convingeri socio-politice personale:

Încerc să evit ultranaționalismul 
care, recunosc, vrea să compenseze 
sentimentul exilării. Cum îmi reu-
șește asta? Venind destul de des în 
țară și intrând în conflicte adminis-
trative de bloc. De pildă montez tot 
mereu câte un bec în fasungul din 
fața ușii, care dispare a doua zi, pen-
tru a nu se consuma lumină prea 
multă pe scară.

Unele dintre povestirile din 
această carte sunt despre emi-
granți și despre fenomenul mutării, 
impactul cultural și altele asemenea. 
Povestea despre Freddie, cocoșul 
de 11 ani, a fost copioasă, atât ca 
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amuzament, cât și ca mesaj. Ai vrut 
să ascunzi ceva în povestirile tale? 

Povestea cu cocoșul s-a vrut un 
fel de alegorie, or o alegorie ascunde 
întotdeauna ceva important care nu 
este spus direct. Din păcate acolo nu 
am reușit o alegorie mișto, cum aș fi 
intenționat, pentru că nu mă abțin 
și dezvălui undeva, într-un dialog, 
ideea de bază. Mi-ar fi plăcut să-i 
fi spus cititorului doar o parte, dar 
acea parte să fie un vârf de aisberg. 
Prin aisberg înțeleg mesajul pe care 
îl aduc, pe care îl văd, și pe care aș 
vrea să-l vadă și cititorul. Mi-a fost 
frică să nu fie prea ermetic, și am 
păcătuit. Mai am mult de lucrat cu 
scrisul, asta îmi este clar. Ascund 
ceva, dar la sfârșit acel ceva trebuie 
să se vadă sau să se simtă, altfel 
povestirea e ratată.

Deși Trompa lui Eustachio e o 
carte foarte mică, am simțit că am 
călătorit mult cu ea și prin multe 
locuri — nu doar din punct de 
vedere geografic, ci mai degrabă 
pentru că personajele și narațiu-
nile lor sunt foarte cuprinzătoare. 
Cum/când ai știut că această 
carte e „gata” și nu trebuie să mai 
adaugi/scoți nimic?

Nu-i gata. N-ar fi fost niciodată 
gata. Dar trebuia să mă liniștesc 
odată, și încă repede, ca să-i fac 
mamei bucuria asta cu cartea.

Dar apropo de călătorie, eu cred 
că emigrația este o călătorie fru-
moasă, e drept, una din care nu te 
mai întorci. Noi a trebuit să luăm 
multe de la început, și ce nu am 
luat de la început, a trebuit să facem 
într-un alt chip decât cel pe care 
îl învățaserăm în țară. Mai mult, a 
trebuit să renunțăm la o serie de 
valori și concepții care nu se mai 
potriveau. Numai iubirea dintre 
noi n-am luat-o de la capăt, cu ea 
am venit. În rest, a fost o înnoire, 
și de aceea spun că este o călătorie 
frumoasă.

Scrii ficțiune și în engleză sau 
doar în română? 

Doar în română, din motivul pe 
care ți l-am spus mai înainte. Și mai 
e ceva. Nu cred în posibilitatea de a 
convinge cititorul într-o limbă care 
nu este cea maternă. Poți număra 
pe degete scritorii români care au 
reușit să scrie bine într-o limbă de 
împrumut. Nu mă pot compara cu 
niciunul dintre aceștia. 

Cât de grea a fost (re)întoarce-
rea la lumea literară?

Am să fiu cât se poate de onestă 
cu tine, deși va trebui apoi să înge-
nunchez pe coji de nucă. N-am să 
spun că am scris cartea dintr-o 
nevoie lăuntrică de neînvins, cum 
ar da bine, sau că am făcut-o după
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ce m-a vizitat sublimul ani de zile. 
Nevoia de scris a existat mereu în 
mansarda de deasupra sprânce-
nelor, nu zic nu, dar ar fi fost un 
lux să mi-o permit, în condițiile 
în care mintea mea era ocupată 
zi lumină (și chiar noaptea, când 
eram de gardă) de cazurile psihia-
trice care mi se prezentau, de ce-o 
să le mai prezint rezidenților, la fel 
și timpul, alocat tot lor sau familiei.

Dar eu îi promisesem mamei că 
voi scrie o carte. A fost o dorință 
de-a ei mai veche, care a reînviat 
atunci când mi-a venit ideea să-i 
citesc, seara, la telefon, din puținele 
prozele pe care am început să le 
scriu in ianuarie 2021. 

Cu doi ani în urmă, mama a 
ajuns un caz neurologic sever și 
am simțit că trebuie să îi satisfac 
acea dorință, cât încă mai este cu 
noi și cât încă se mai poate bucura 
de o carte publicată și dedicată ei. 
Cealaltă dedicație, profesorului meu 
de literatură, este una postumă. Nu 
voiam să fie la fel și cu cea pentru 
mama. Deci, cu cât scrisesem până 
atunci, am spus STOP, și am țâșnit cu 
o carte, când nimeni nu se aștepta 
la așa ceva; se știa în grup că-s înce-
pătoare, necunoscută, și pe lângă 
asta, una de departe, de peste ocean, 
departe de lumea literară din țară, 
fără un manuscris voluminos în ser-
tar. Acum m-am liniștit. Am scris 
ca să public o carte. Și de aici încolo 

voi scrie doar din nevoia de a scrie, 
fără presiune, și mai apoi să public, 
dacă voi mai fi publicabilă. Am mai 
avut și bafta că o editură cunoscută 
în lumea literară românească m-a 
acceptat, când i-am bătut la ușă. Așa 
s-au petrecut lucrurile. Ce se întâm-
plă zilele acestea este că publicarea 
cărții mi-a dat aripi, pentru că am 
ajuns la cititori, și acum scrisul mă 
atrage și constat că devine un modus 
vivendi. Iată un lucru alandala, cum 
există și în medicină acel rar dia-
gnostic ex juvantibus, când știi ce 
are pacientul de-abia după ce vezi că 
tratamentul dat empiric îl ajută.

Și a mai concurat la toate acestea 
o conjunctură bună: Pandemia a 
fost o oportunitate pentru mine, 
pentru că numai atunci s-au arun-
cat punțile internautice prin care 
am ajuns să obțin îndrumare, ilu-
minare, răspunsuri la întrebări de 
la scriitori consacrați ca Florin Iaru 
sau Marin Mălaicu-Hondrari care 
pe lângă toate, m-a mai și încurajat 
(eu muncesc pe bază de încurajare, 
nu mă deprind cu răul, ca măgarul 
cu bătaia) și mi-a spus că da, pot 
suna la ușile editurilor de îndată ce 
am strâns cel puțin zece povestiri. 
Aveam vreo 20.

M-a dat gata umorul din car-
tea ta — întotdeauna mi s-a părut 
greu să scrii cu umor. Cum ajungi 
la el? E ceva ce trebuie să proiec-
tezi înainte sau îți vine natural?
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Ce-mi place că spui asta! Mă 
surprinde și pe mine când stârnesc 
uneori râsul. Dac-aș face-o dina-
dins, nu mi-ar reuși. Cred că mi 
se întâmplă atunci când nu mă iau 
prea în serios.

De aceea nici nu știu bancuri. Îmi 
place comicul spontan, de situație. 
Bancurile nu mă fac să râd, decât din 
politețe. Unele sunt însă atât de inte-
ligente, încât le pot aprecia cortical, 
dar, repet, nu mă fac să râd, nu se 
face conexiunea cu hipocampusul. 

Povestirile din această carte 
parcă vin dintr-un flux al con-
științei adesea, în special cele de 
la început. Poate că un cititor nu 
și-ar da seama că paginile acestea 
au fost scrise de un medic. Recent 
am citit-o pe Yiyun Li, o autoare 
de origine chineză încetățenită în 
America, care a renunțat la cari-
era sa de imunolog pentru a deveni 
scriitoare. Scrierile sale de aseme-
nea sunt foarte calde, nu neapărat 
exacte sau tehnice. Ne poți povesti 
puțin despre această dualitate? 
Despre relația dintre scris și 
știință și cât de mult cariera ta îți 
influențează (sau nu) scrisul? 

Regret mereu că nu pot să scriu 
nimic pornind de la întâmplările 
extrem de suculente și de nume-
roase pe care le aud zilnic de la 
pacienții mei. Pentru a le transporta 
literar, îmi trebuie o anume distan- 
țare, pe care nu mi-o pot permite 

profesional. Aș vrea să pot renunța 
la subiectele despre emigrare, care 
poate, cum spuneam mai înainte, 
interesează în mai mică măsură 
lumea literelor, și să scriu despre 
cazurile psihiatrice ori psihologice 
cu care mă întâlnesc. 

Altminteri, cariera de psihiatru 
îmi cam ia mult din timp și din 
energia mintală pe care aș aloca-o 
scrisului, pasiune redescoperită atât 
de târziu și pe care n-am să mi-o 
mai reprim. Îmi promit. M-am rese-
tat la modul „astăzi e prima zi din 
timpul care mi-a mai rămas”.

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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