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Poate noaptea a și-nceput* este cel mai recent volum de
poezie al lui Mihai Ignat, poetul care își refuză cu obsti-
nație poeticitatea și poezia, din dorința de a se lăsa aca-
parat/ dominat de dramaturgul Mihai Ignat, care și-a
realizat până acum programul de scenarist cu succes. Cu
toate acestea, iată că această plachetă de versuri reprezintă
întoarcerea poetului la versul de calitate, atât de strâns și
atât de limpede în tăietură. Colecția de aproape cincizeci
de poeme adună stări diferite, creionate cu siguranță și
complexitate, evident exersate de poetul de cursă lungă,
pentru care scriitura nu este monocordă, ci e una de
translație prin variabilele sufletești: „jupuim cameleoni /
să ne facem haine de camuflaj”. Trecerea de la extazul
erotic la singurătate, de la joaca domestică la frisonul 
despărțirii se realizează cu nuanțe fine. Acestea parcurg
game lirice sigure, ce par că sunt în căutarea simplității,
cu care Mihai Ignat ne-a obișnuit din celelalte volume, dar
cu grija de a oblitera prin corelative obiective bine meș-
terite stări, emoții, experiențe biografice care se ambi-
guizează, se obiectualizează în măști pitorești: de la bine-
cunoscutul Klein la Cara Și-atît, de la prezența câinelui
Soliter la motăneasca voce a lui Artur, care poate crede și
el „că-i o pisică” sau care „a-nvățat să latre de la Soliter”.
Astfel, toate măștile poeziei lui Mihai Ignat sunt într-un
fel de transă chagalliană din care uneori se eliberează, ies,
în luciditatea lui Klein, ori a unui alter ego neonomastic,
ce suspendă prin filtrul conștiinței armonia domestică,
reveria viselor cu „opt picioare” într-un fior al metaforicei
nopți din titlul volumului. 

Salvarea vine prin artefactele scrisului, prin transfor-
marea autoreferențială a scrisului: „mă împachetez / în fâșii
de hârtie / nu mă doare / în fâșii de hârtie / cresc acolo o
vreme”. Dar acest traseu este doar unul efemer, rela-
tivizarea lui dublează însăși natura visării, a intimismului
construit ca univers compensatoriu din cuvinte și imagini,
din senzații și angoase ale unui timp care parcă nu mai
poate fi stăpânit: „hai să fim fericiți / să ne scufundăm în
aluat / să-notăm prin el în căutare de stafide // hai să
cutezăm / Cara Și-atît face „miau” / Artur o privește

zburlit / cadaverică simplitate // sînt pe minus în fiecare
zi / ceva bătrân se apropie / sufrageria e un vagon / dor-
mitorul un batiscaf / bucătăria o cușcă de câine”.

Refrenele domesticității și măștile care o acompaniază
se topesc parcă, erodate discret de ironia amară, de vizi-
unea asupra cotidianului claustrofob, de frica îmbătrânirii.
Angoasele se amestecă în regimul nocturn al vâscozității
imaginarului cu fantasme care invadează partea a doua a
volumului: furnicile roșii, fata cu lilieci devin laitmotivele
amenințătoarei nopți: „mi-am vărsat ceaiul pe mine / fata
cu lilieci e atât de departe că doare / mila e un costum de
scafandru // coji pe jos / furnici roșii / cana de ceai alunecă
spre fereastră / Cara Și-atît mă tratează cu curul // uite So-
liter se bărbierește-n oglindă / îmi spune că va rămâne
acolo / Klein a ieșit pe undeva / Artur toarce ca nesimțitu’
/ poate noaptea a și-nceput”. 

Cadaverica simplitate a versului pe care îl pune Mihai
Ignat în paginile acestui volum se personalizează în trans-
parențe prozaice, cu accente ludic-suprarealiste, dincolo
de interregnul care populează poemele sale, universul po-
etic ce ni se deschide/ închide are la final rolul de supapă
sau de colac de salvare (dacă nu de interogare asumată, in-
teriorizată) de la stările cel mai greu de exprimat/ recunos-
cut ca fiind ale noastre, ale tuturor (incompletitudinea,
absența, căutarea etc.).

Un volum de o coerență și de o articulare estetică de
mare densitate, Poate noaptea a și-nceput reprezintă nu
doar încă un volum de poezie al lui Mihai Ignat, ci o sin-
teză care ne revelează, printre celelalte preocupări ale scri-
itorului – cele de dramaturg, istoric literar, eseist – că
poetul mai are încă suveranitatea asupra versului său, că
acesta este puternic și autentic legat de experiența inițială
a scrisului său, aceea a poeziei.

*Mihai Ignat, Poate noaptea a și-nceput, Ed. Cartea
Românească, Bucureşti, 2017
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