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PREFAȚĂ

 

CONSTANTA LIRICĂ A VULNERABILITĂȚII 

ȘI FRAGILITĂȚII FEMININE 

 

Poetă modernă ca abordare, dar romanțioasă prin na-

tura poeziilor, Romiţa Mălina Constantin imaginează 

viața ca poezie, ca  o suită de imagini, onirice, suprarealiste 

în care cuvintele se interferează între vis și bolta divinului:  

(hai-hui prin do-re-mi): „ei mă învață cum să cresc în casă 

o salcie cu buze cărnoase și plete mai jos de șolduri / apoi 

să treier pietrele și să dărâm acoperișul / deși e aproape 

ilegal să dormi sub stele / îmi arată cum să zgârii păpușile 

Matrioșka / trezindu-mă dimineața ca o lupoaică / ce se 

amestecă cu oamenii în vreme de secetă / cu toate că o 

parte din mine e ușor îndrăgostită/de fructele paradisului 

și de litera X / am o identitate schimbată / un vis nebun 

numit poezie”. 

O bogăție de trăiri încredințate dezinvolt unor casca-

de de cuvinte, în mijlocul naturii  ca martor  al iubirii și în 

pulsații  în comuniune spirituală cu universul și sistemul 

planetar. 
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Ea așterne iubirile, elanurile sentimentale, dorințele, 

fantasmele, bucuria de a fi  într-un ocean de iubiri (fi liale, 

maritale, maternele, amicale). 

Poeta ne inundă cu simțiri vibrante, deși evoluează și 

spre cerebral (un semn de evoluție certă, de maturitate 

artistică) evitând dulcegării inutile. E pe cărările destinului, 

mereu admirativă, mereu îndrăgostită de tot ce o încon-

joară, o Casandra care face apelul de a trăi numai și numai 

prin iubire și dăruire altruistă de sine, sacrifi ciul pe altarul 

marilor sentimente părându-i-se  sediul misterului vieții, 

asumat printr-o credință religioasă autentică (ascultă, /

veșnicia stă la masă cu noi / e atât de naivă încât ne arată 

buzunarele / în timp ce zilele cad de pe ziduri înalte / și 

strig; veniți, veniți, treierați-mi sângele / în cimitirul de la 

marginea drumului). 

Deși textele sunt dense, între rânduri fl uviul unei trage-

dii ori al unor tristeți subterane sunt cumva „încremenite” 

într-o pudoare bine strunită în planul ideilor.

Poeta caută esența vieții, își consacră timpul poeziei 

care ocupă locul principal și tema principală a cărților sale. 

Când nu mai strunește tema, când „povestea” îi scapă de 

sub control, poeta scrie impudic, deci are curajul de a se 

descoperi, într-o senzualitate viguroasă, feminină, cuce-

ritoare. Autoarea atribuie dragostei puteri fantastice, mi-

raculoase, e cea care dezgheață calota glacială din inima  

unor semeni apatici, ar vrea să transforme lumea într-o 

grădină a plăcerilor. Sinceritatea sa este uneori dezarman-

tă, nucleele narative duc la viziuni personale, inconfunda-
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bile, creează marca „fabricii sale de scrieri” din ce în ce mai 

conturate . 

Cu o foame neastâmpărată de viață, autoarea cau-

tă insula misterioasă a fericirii absolute, are convingeri 

existențiale solide, nu se lasă pradă deprimării, rămâne 

admirativă, există prin și pentru poezie. (cum trăiesc în 

viața mea de femeie-poetă):  „mă întrebi cum trăiesc cu 

atâtea pumnale în inimă / și respir poetic având brațele 

larg deschise cu zorii întotdeauna în ochi / cum ascund 

după uși busuioc / și mă sedimentez în fi ecare cută a zbu-

rătorilor ce mă cheamă / cum mă așez la masă adunând 

frimiturile / în nebunia mea de a sătura peștii așa cum se 

cuvine.” 

Poezia este o patrie dulce, secretă, un pod emoțional 

ce se formează între lector și autor, căci poeta are acest 

feeling de a menține comunicarea cu cititorul, are acest 

respect conștient, uman și vital. Este ancorată în viața so-

cială, totuși intimul este preferat, confesat pentru a elibera 

insatisfacții sufl etești. Scrisul o protejează de spleen, este  

„Nirvana” unei poete plină de vitalitate. 

O patrie incandescentă a tuturor iubirilor sunt reuni-

te și decurg din inconștient. Poeta, o adevărată emotivă, 

tânjește spre amorul platonic, al „focului” originar dar și 

spre cel învăpăiat și „terre à terre”. 

Departe de poezia dulceagă, cuvintele sale au culoare, 

sens, un temperament de o vigoare extraordinară, pe care, 

din păcate, ea încearcă să îl canalizeze, să îl sufoce, deși ar fi  

calea spre explozii lirice care îi reușesc cel mai bine. 
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Între fi nețea feminină și trăirea sufl etească,  poeta scrie 

„de la sufl et la sufl et” , e caldă și convingătoare.  Poezia nu 

e un spațiu arid, e un fl uviu apropiat și lipsit de prețiozități. 

Cu frumoase idealuri de viață, poeta scrie o poezie creștină 

autentică, cu un sufl et candid, bucuroasă de luminile care 

înving întunericul vieții, fi ecare poezie fi indu-i o Înviere.

Angela Nache Mamier,

scriitor român (Franța)

 



hai-hui 
prin do-re-mi

R O M I ŢA  M Ă L I N A  C O N S TA N T I N

CAPITOLUL I
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hai-hui prin do-re-mi

ei mă învață cum să cresc în casă o salcie

cu buze cărnoase și plete mai jos de șolduri

apoi să treier pietrele și să dărâm acoperișul

deși e aproape ilegal să dormi sub stele

îmi arată cum să zgârii păpușile Matrioșka

trezindu-mă dimineața ca o lupoaică

ce se amestecă cu oamenii în vreme de secetă

cu toate că o parte din mine e ușor îndrăgostită

de fructele paradisului și de litera X

am o indentitate schimbată

un vis nebun numit poezie

poezia de oameni

de cer, de ape, de rădăcini, de moarte

ar mai fi  poezia de un barbat

daca aș ști cum să-l găsesc 

probabil nu a înmugurit sau și-a înfundat prea mult pălăria pe cap

mama îmi spune să fi u mândră

că am un rol important chiar dacă cerul nu e încă decapotabil

de aceea îmi procură mereu un caiet curat pe care ar trebui să 

îl păstrez ireproșabil

schimbând din când în când doar culoarea spectrului solar
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se spune că așa se învață iubirea

întâi o atingi cu mâna stângă apoi cu dreapta o așezi în inimă

iar ea crește și se îmbujorează ca o fecioară

pe care o duci la altar

așa spunea și bunica

numai eu umblu cu capul în nori

ding-ding, dong-ding

apoi mă gândesc că până și propria inimă

îmi afi șează uneori câte o reclamă ascunsă
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după un scenariu în beznă

când restul lumii e o sete sau un abur al respirației tale

mi-e dor de o toamnă lungă

în care moartea să aibă lumânări la căpătâi

iar tu să ieși din mine cu un chip făurit după dimineața lui 

Hristos

dă-mi voie să mut poezia din om în om

să mă rog pădurilor care trăiesc cu picioarele în pământ

și brațele la cer

să frământ distanțele într-o clipă de dragoste

supusă la ispite și la insomnii cu aripi

care lasă să se întâmple perfecțiunea în zbor

să nu-mi vorbești despre iluzie sau plâns

nu am fost niciodată atât de întreagă

încât să înfl oresc toamna și să bată clopotele a Duminică

dacă mă întrebi unde sunt

îți voi spune că zidesc din riduri frumuseți

acum tac să nu-ți tulbur frisoanele

am promis cuiva fericirea

într-o melodie îngânată de timp și atingere

de sânul meu cu pâine și sare



14

să nu uiți cum uneori viscolește

apoi o altă zi ne întinde o tăietură în doi

și dacă voi spune „l-am iubit’’

într-o liniște cu sens giratoriu spre lună

vei ști că miros a pământ

și o gheară de pasăre gri

mă înșfacă cu noua cruce în măduva unui ceas

 pune-mi pe buze o fărâmă de împărtășanie

apoi întinde-mi încă o dată palma

să nu-mi scape Dumnezeul printre degete când adorm
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ca să mă recunoști

m-am întors ca să devin femeie

neîmpăcată cu fericirile care ucid

asemenea aerului împresurat cu umbre singure

mereu mă îmbrac în două numere de cruci

și privesc orașul acesta cum răsare

fără icoane și fără vămi

numai părul meu atinge pielea pământului-  

se roagă cu stăruință ca pașii tăi să miroasă a sare și-a copilărie

pentru că povestea noastră e despre înalt  

despre cântec și simplitate

sărut și plâns în altar

   

se spune că pot mângâia pietrele  

apoi ele zâmbesc și se visează păsări

dar încă plivesc verile

plantez margarete alături de îngerii mei

pe care îi văd după o lungă istorie  

numai tu nu mă recunoști

  

cine știe!

poate prin răspândirea ta  

voi ține mâinile tututuror

pe o stea unde cresc tăcând și tac iubind...

  

m-am întors ca să trăiesc femeie


