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Suspinul liric al unui poet este echivalent cu întoarcerea fiului risipitor. 
Roşcovele pe care sclavii Faraonului egiptean le aveau din belşug, nu erau, nu sunt, şi 
pentru el. „Evangheliile lirice” din noua carte al lui Gabriel Dinu „Atunci eu le-am 
spus” țin de acest destin al reîntoarcerii, adaptând parabola din Noul Testament într-o 
carte de versete/versuri de secolul XXI. Poemele lui sunt ca o lacrimă pe fiecare 
pagină.  

„Atunci” ‒ cuvânt care deschide toate poemele şi titlul cărții ‒ este o trimitere 
în trecut, într-un timp venind de acolo, din Țara-care-nu-mai-există, într-un timp 
actualizat până la starea cronică de trăire prezentă, cu revărsare în viitor. 

Accentuez starea aceasta a lui „atunci”, cu plasare temporală în viitor, prin 
însăşi mărturisirea poetului, care trăieşte deja în „postumitate”.  

Prima „evanghelie lirică”, cum îşi numeşte Gabriel Dinu toate poemele din 
această carte, „Cea a cititorului în fum” începe cu un vers emblematic, ca sinteză a 
morții şi a învierii:  

 
„Atunci El a spus:  
‒ Aici au ars toate cărțile voastre 
citite, necitite şi cele din vis.”  

 
Poate una dintre cărțile citite este aceasta. Nu ştiu dacă va fi arsă atunci, într-

un timp îndepărtat, sau azi. Inchiziția culturală este la fel ca şi cea religioasă.  
Cartea lui Gabriel Dinu este un evanghelier personal, unde poemele ca nişte 

„răni” se văd zi şi noapte, luni, marți, miercuri... anotimp după anotimp, într-o trecere 
continuă. Rănile se deschid una pe alta, şi lucrarea îngerului păzitor, în această carte el 
fiind un înger al poemelor şi al scrisorilor, este de a le arăta, şi de a se arăta pe sine 
însuşi, de a apărea în locul rănit:  

 
„Ca o rană deschisă 
îngerul se mută 
de pe umărul stâng 
pe umărul drept 
şi tace.”  

 
Lumea lui Gabriel Dinu este lumea de aici, cu personaje trecătoare, ca Pilat 

din Pont la vremea lui, cu personaje politice, administrative, colegi de breaslă, 
personaje culturale sau sociale pe firmente colorate...Toate sunt mixate într-un aliaj 
contemporan. 

În plus, aliajul acesta, bine dozat, cuprinde şi obiecte personale ‒ verigheta, 
fereastra, masca, oglinda, cafeaua, câteva grame de votcă, câinele, şi multe altele, care 
fac parte din recuzita necesară, adică minimă, pentru supraviețuire.  

 1



Lirismul vieții nu este însă cel al poeziei. Lupta pe viață şi pe moarte cu 
îngerul păzitor, nu se sfârşeşte în zori. Flashuri ale acestei lupte se pot vedea în 
diverse dialoguri scurte ‒ între un înger trimis ca mesager al dragostei de femeia care 
se „aliantă” uitând adresa destinatarului, între autor ca „eu” liric şi mulțime, între Cel 
care deschide şi închide cartea. 

Bucătăria noastră cea de toate zilele este un loc obişnuit de a trăi în fiecare zi, 
aventura cotidiană care urmează:  

 
„Înmuiem viața în moarte 
şi moartea în viață, 
precum pâinea 
într-un sos aburind.” 

 
Dacă viața este cotidiană, şi moartea este cotidiană. Aliajul din ele, aliajul acestei stări 
poate fi din părți egale, sau în proporții diferite. Îşi pot schimba pe rând centrul de 
greutate, şi „visul care trece” va deveni în finalul poemului despre vis şi moarte, însăşi 
„moartea care vine”. Motto-ul cărții lui Gabriel Dinu se referă tot la aceasta. Este o 
formă de exorcism. Frica iepurelui de câmp este anihilată de dorința şi puterea lui de a 
alerga liber pe câmp. Şi o face. 

„Omul gri” despre care vorbeşte în una din aceste evanghelii lirice, este ca şi 
„ziua de ieri” care a devenit deja „ziua de azi”. Lepădarea de omul vechi este o 
pregătire pentru înviere, pentru Primăvara de Atunci. Nu poți învia fără a muri. 
Învierea trece prin moartea pe cruce. 

Există în afara oraşului Bucureşti un cartier binecunoscut. În copilăria mea îi 
spuneam „Cățelu”, denumire sub care este cunoscut şi astăzi. Era denumit aşa, după 
„Cățelul Pământului”, fiind undeva departe, în afara oraşului, ca şi cum locul acela s-
ar fi aflat în afara Pământului.  

Mitul românesc al Cățelului Pământului este un mit de subtera, acesta trăind 
sub pământ. Citind cartea lui Gabriel Dinu „Atunci eu le-am spus”, tentația de a face o 
analogie cu ,,Miorița”, la nivel de idee, a fost mare. 

Dacă oamenii se înnoiesc, înviază, şi miturile, în cazul nostru, pot fi înțelese 
într-un mod nou. Dacă oaia oraculară, miorița, din balada populară, îşi vesteşte 
stăpânul că va fi omorât, şi cățelul pământului, pe care poetul îl plimbă, îl vesteşte, la 
fel, că moartea este aproape:  

 
„Atunci câinele a lătrat  
de trei ori. 
Şi-am înțeles. 
Cumva, cândva 
te vor vinde.”  
 
Poemele lui Gabriel Dinu, împrumutând tonul vechilor evanghelii, sunt 

miniaturi apocrife, cu detalii abia schițate, unde dialogurile încep simplu ‒ „Atunci El 
a spus”. 

Ca un ecou, ca o reverberație a şoaptei celor spuse, poemul următor începe la 
fel de simplu ‒ „Atunci eu le-am spus...” 

Poezia ca „mers pe ape”, ține loc de drum în viață, şi substituindu-se acesteia, 
are toate atributele ei. Este o stare reală sau o stare de vis. Amândouă se hrănesc cu 
aripi de înger.  
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A rupe îngerul morții în 12 părți, înseamnă în primul rând, a scrie o astfel de 
carte. „După o secetă mare”, care înseamnă şi neputinţa de a merge pe ape, după 
uitarea că acest lucru a fost posibil „uneori, deseori”, după ce treci pragul cel mai 
îndepărtat al acceptării, ca prag de supremă înțelegere, urmează soluția cea mai 
simplă:  

 
„Atunci El a spus: 
‒ Ridică-te, ia-ți visul şi umblă !”  
 

Vechea parabolă a celui bolnav, adus pe o targă de patru prieteni în fața lui 
Iisus Hristos, pentru a fi vindecat, este sursa pentru versurile de mai sus.  

Patul acela pliant, poate o targă din foaie de cort, sau din ramuri proaspete de 
finic, culese în primăvara aceasta, este visul de acum, targa pe care cel bolnav este 
transportat.  

Pliat într-o carte, visul lui Gabriel Dinu, merge cu el prin lume. Întoarcerea 
fiului risipitor a început. Este vremea ofrandelor ‒ o pereche de porumbei şi-a luat 
zborul spre Primăvara de Atunci.  
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Animale de pădure 
 
 

Un sentiment este un exercițiu de respirație, şi mă întreb cum respiră a piatră 
roșie ?  

Inima ca animal de pădure este un animal sălbatic. Este primul lucru care mi-a 
ieşit în cale, primul lucru  pe care l-am întâlnit în poezia lui Marius Conu, de la pagina 
de gardă până la ultimul rând.   

Abordând o tematică eminesciană, sintetizată în versul „Cu sufletul fraged de-
atâta mirare”, sau alegând aceeaşi temă,  spusă altfel de Nichita Stănescu  în versurile  

 
„Foaie verde de albastru  
Mă doare un cal măiastru” 

 
tripticul de cărți de poezie semnat de Marius Conu închinat literei A, este o splendidă 
pledoarie pentru începutul lucrurilor. Geneza lor  este o respirație. Alfa, sau 
prescurtat, A,  literă feminină, este „începutul oricărei călătorii”, şi Marius Conu o 
spune undeva, în afara cărților, ca un sentiment premergător şi pregătitor acestei 
călătorii.  De altfel, prolegomenele din pagina de început, sunt cărți în miniatură, fețe 
sau prefețe dedicate aceleaşi litere.  
 

 „În palmele mele, 
 Muşcătura dulce,  straniu de albă,  
 A palmelor tale , A... 
 (animale mici, răcoroase, indecente)” 

 
Scrisă într-o perioadă de numai 8 zile ‒  (6 ‒ 14 ianuarie, 2015), prima carte 

din acest triptic, de-o sacralitate laică şi cosmică, se intitulează  „A are albastru”. Cifra 
8 este cifra infinitului,  a opta zi a Creației, sau mai simplu, Alfa.  

„Crochiurile sentimentale”, cum îşi intitulează autorul poemele din această 
carte, sunt un infinit dialog cu partea feminină a oricărui alfabet, şi de aceea, o 
perpetuă, mereu  zi de început. Grafia seducătoare a literei A, cere punctuația de final 
aşa cum este în carte ... 

 
„De câte ori te țin în mână 
Oraşul ăsta de sârmă ghimpată 
Şi beton uscat se îndepărtează constant  
Pentru miracolul verde, foşnitor  
Şi umed al pădurii... ” 

 
„Crochiurile sentimentale”, schițe pictografic verbal în această carte, sunt 

asemănătoare într-un fel, prin acuratețe şi simbol, cu desenele rupestre din peşteri, ce 
preced rostirea articulată. Mitografiile din poezia lui Marius Conu fac parte din 
Marele Mit al Eternei Reîntoarceri şi dorința de pre‒cuvânt.   

Poezia lui,  ca mit primăvăratec, îşi inventează spațiul şi traseul prin care poate 
fi recunoscută. Reperele citadine într-un oraş de beton cu aşchii de oțel sunt ‒ stația de 
metrou dristor, piața universității, suburbiile oraşului.  

Reperele sentimentale sunt ‒ înstrăinarea, dorința şi iubirea. 
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„A, tu eşti o beție  
A sângelui 
Un cântec al animalului ăsta roşu dintre coaste  
Strecurându-se sentimental  
Printre vise ... ”  

 
Lăsăm oraşului şi realității lui betonificate, cele ale lor. Ne oprim la relația dintre 

autor şi partea foarte feminină a alfabetului. Principiul masculin guvernează principiul 
feminin, şi dulceaţa așteptării are gust de rodul pământului cules în vis. 

Punctuația sentimentală de la finalul majorității poemelor este una de amânare, 
de aşteptare, ca şi cum nu este spus totul, sau nu pot să spun totul pentru că nu ştiu 
cum să-l spun, mai este ceva ce vreau să spun, dar încă nu am cuvinte, ci numai 
sunetul de început ‒ A, mirarea fragedă a universului.  

Toate acestea sunt o promisiune de a recunoaşte şi de a hrăni micul animal 
roşu şi sălbatic, necuvântător. Rostirea inimii este nearticulată. Alfabetul ei este 
premergător rostirii articulate.  

Cartea lui Marius Conu  „A are albastru”1 este un lung şi unic poem de 
dragoste, un grafitti  melancolic şi albastru, aşa cum în peşterile rupestre,  oamenii îşi 
„desenau” poveştile lor de dragoste, de viață şi de moarte.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Editura ZIP,  Bucureşti, 2015. 
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Din ape s-a-ntrupat iubirea 
 

 
 

 
Cele trei cărți de poezie ‒ Adorație, Aspirație şi Entropia ‒ de Paula 

Bârsan, publicate antetior, anunțau în linie dreaptă, cel de-al patrulea volum de 
poezie, intitulat „Sui ‒ generis”, publicat anul acesta, 2022. Tematica este aceeaşi ‒ o 
autodefinire, o călătorie a cunoaşterii de sine, în spațiul interior al transfigurării 
lăuntrice, poetice, şi în spațiul deschis al legăturilor temporare, ținând de întâlniri 
efemere, pământești sau stelare. 

Apa şi visul ca bărbat tânăr sunt două elemente primordiale în poezia Paulei Bârsan. 
Fluiditatea apei imprimă textului liric o amânare continuă, o stea de frontieră, mereu prezentă, 
care se cere adorată, care cheamă spre ea, îndepărtându-se mereu, nu prin lungimi de distanță, 
ci prin viață şi moarte.  

 
 „Sunt un vis de atins,  
 Apoi un gând de stins,” 

 
spune autoarea în poezia „Luceafăr”. Confluențele sunt pasagere, întâlnirile 
trecătoare, fluiditatea având şi sensul de „nestatornicie”, ca simbol al destrămării, al 
fluturilor care trăiesc uneori doar o zi. 

 „Stingerea” fluturelui echivalează cu ştergerea polenului de pe aripi. Zborul 
nu mai poate continua. Anularea lui cere alt avatar, pentru că imaginea de ansamblu a 
cărții este una de perpetuă schimbare virtuală. De aici şi senzația de emoție virtuală, 
cu efecte de aluminiu, care tinde să înlocuiască afectivitatea naturală. „Voluptatea 
ascuțită” a acestei confesiuni este un strigăt de adorație, aspirație şi entropie ce îşi face 
loc în „Sui ‒ Generis”, disipat în entități lirice fragmentate. Suportul personal este 
asimilat şi înghițit de noile avataruri create. Unul dintre ele este „gheişa” cu gura 
pictată în roşu. Ea ştie să povestească foarte bine. La fel de bine ştie să mânuiască şi 
sabia.  

De la cantabilitatea calmă, fluidă, pe un fundal de cântec de flaut pe malul apei 
plină de peştişori de aur, până la „memoria ce aluminiu”, termen strălucitor şi rece, 
poezia Paulei Bârsan este o pledoarie pregătitoare pentru iubire. 

 
 „Viața curge 
între bagaje de gânduri. 
Vii, pleci, alergi. 
Câtă dorință scufundată  
Aşteptarea‒ morun ?” 

   
Urmează în această poezie intitulată „Solitude”, un peisaj acvatic, fragil, adică 

nestatornic al destrămării în ape.  
 

 „Lunec lostriță uneori, apoi mreană, 
În visul tău curgător.” 
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Chiar dacă există „noduri de zi”, ca în poezia „Metrică” şi în multe altele, 
particularizarea prin personificare a visului ca bărbat tânăr, ține de starea nocturnă. 
„Steaua încolțită” ca semn al voluptății din poezia cu acelaşi titlu, este un laborator 
celest al oricărui gând . Dar şi steaua pentru a încolți, are nevoie de apă.  

Aşteptările cotidiene sau cele eterne, peşti alunecând prin apele Pământului, 
sau stelele din Constelația Peştilor, au această fluiditate a timpului, această alunecare 
prin apa lui . 

În poezia Paulei Bârsan există apă din belşug. Apa primordială ca element 
feminin, piscina, ploaia, generează vechi jocuri ale iubirii sau amăgiri moderne cu 
zulufii în vânt. Dansul unei fete, sau delfinii care o însoțesc pe cea care face „pluta,, 
într-o piscină, sunt fragmente din acelaşi vis cu tânărul bărbat. Figurativ sau 
non‒figurativ, ritmul poeziilor din „Sui ‒ Generis” este un ritm interior de dans, poate 
de „ciuleandră”, pe care autoarea o aminteşte într-o poezie, poate un ritm de tangou 
argentinian ...  

 „Saboții cu înotătoar” ar fi definiția cea mai scurtă pentru acest ritm 
combinatoriu de modele , timp şi amăgiri.  

Nostalgia, cu toată recuzita ei, completă, de emoții, sau nostalgia ca ecou al 
trecutului, „rectificat” sau nu, se încorporează după anotimp, stare şi cuvinte, într-o 
idilă personală a eului poetic, îndrăgostit , cu cel real. Feminine amândouă, ele aduc o 
bogăție tumultoasă care se revarsă.  

 
 „Cirezi de dor cu ugerele grase, 
Pline-n emoții stoarse,  
Baloți de visuri uscate, 
Ploile cer.” 

  
Cerințele ploii țin de ritualul arhaic al fertilității. Dansul erotic sau cel al 

cuvintelor , dansul şoaptelor, sau al fetelor înflorite, premerg toate „îndrăgostirea spre 
rod”.  

Poezia din „Sui ‒ Generis” este o poezie de cifru, de cod, un cod barbar, aş 
putea să spun. „Visul dezvelit”, şi aici trebuie să ne amintim că visul în poezia Paulei 
Bârsan este un bărbat tânăr, aşadar un tânăr gol, în toată splendoarea lui tinerească, 
ascultă şoapta de dragoste, dar nu răspunde. Tonul de monodie şoptită este amăgitor, 
ca o incantație a solitudinii. Nimic nu are pereche în această carte. 

 
„Vine şi vremea tăgăduirii  
Ca o pauză de viață. ” 

 
Suprasolicitarea cuvintelor crează imagini supradimensionate. Doza imaginativă 

creşte în fiecare poem, şi de aici dependența de realități suprapuse. Dorința de repaos 
devine o limită care trebuie atinsă.  

Cele trei cărți premergătoare ‒ Adorație, Aspirație, Entropie ‒ pregăteau într-
un fel, şi această pauză, acest sezon de odihnă, acest repaos. Chiar şi zeițele care sunt 
prezente în cartea Paulei Bârsan, se odihnesc, retrăgându-se pe Muntele Olimp, 
printre grădini de lapte şi miere. O retragere înseamnă şi revenirea la matcă. În poezia 
„Hera”, autoarea o spune ca mărturisire uitată.  

 
 „Ce amalgam de timpuri pustii,  
Te chem revenire.” 
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Revenirea înseamnă şi regăsirea lucrurilor simple, naturale, esențiale, 
primordiale, care nu au intrat încă în fluxul timpului, nesupuse lui şi modelor de orice 
fel. Altfel, curgea fluidă, a apei sau a visului, sau a modelor poetice, duce cu ea tot ce-
i iese în cale.  

Şi pentru că autoarea spune într-un vers, „mai vreau timp”, îi propun o formulă 
simplă de întoarcere la începuturi. O recapitulare poetică, mitologică, celestă şi 
umană, în această „pauză de viață”, sau timp cerut, pe care l-a obținut. Îi propun o 
întâlnire de gradul zero, între trei personaje ‒ visul ieşind din mare. Pe mal, două 
femei ‒ o zeiță, să zicem, Afrodita, zeița dragostei, şi o pământeană, o poetă. 

Între cele două femei nu este nicio luptă pentru câştigarea visului. Este doar o 
recunoaştere melancolică a celeilalte. Şi o întrebare, dureros de simplă ‒ Cu cine va 
pleca mai departe visul, bărbat tânăr şi călător ? 
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	Există în afara oraşului Bucureşti un cartier binecunoscut. În copilăria mea îi spuneam „Cățelu”, denumire sub care este cunoscut şi astăzi. Era denumit aşa, după „Cățelul Pământului”, fiind undeva departe, în afara oraşului, ca şi cum locul acela s-ar fi aflat în afara Pământului. 
	Mitul românesc al Cățelului Pământului este un mit de subtera, acesta trăind sub pământ. Citind cartea lui Gabriel Dinu „Atunci eu le-am spus”, tentația de a face o analogie cu ,,Miorița”, la nivel de idee, a fost mare.
	Dacă oamenii se înnoiesc, înviază, şi miturile, în cazul nostru, pot fi înțelese într-un mod nou. Dacă oaia oraculară, miorița, din balada populară, îşi vesteşte stăpânul că va fi omorât, şi cățelul pământului, pe care poetul îl plimbă, îl vesteşte, la fel, că moartea este aproape: 
	„Atunci câinele a lătrat 
	de trei ori.
	Şi-am înțeles.
	Cumva, cândva
	te vor vinde.” 
	Poemele lui Gabriel Dinu, împrumutând tonul vechilor evanghelii, sunt miniaturi apocrife, cu detalii abia schițate, unde dialogurile încep simplu ‒ „Atunci El a spus”.
	Ca un ecou, ca o reverberație a şoaptei celor spuse, poemul următor începe la fel de simplu ‒ „Atunci eu le-am spus...”
	Poezia ca „mers pe ape”, ține loc de drum în viață, şi substituindu-se acesteia, are toate atributele ei. Este o stare reală sau o stare de vis. Amândouă se hrănesc cu aripi de înger. 
	A rupe îngerul morții în 12 părți, înseamnă în primul rând, a scrie o astfel de carte. „După o secetă mare”, care înseamnă şi neputinţa de a merge pe ape, după uitarea că acest lucru a fost posibil „uneori, deseori”, după ce treci pragul cel mai îndepărtat al acceptării, ca prag de supremă înțelegere, urmează soluția cea mai simplă: 
	„Atunci El a spus:
	‒ Ridică-te, ia-ți visul şi umblă !” 
	Vechea parabolă a celui bolnav, adus pe o targă de patru prieteni în fața lui Iisus Hristos, pentru a fi vindecat, este sursa pentru versurile de mai sus. 
	Patul acela pliant, poate o targă din foaie de cort, sau din ramuri proaspete de finic, culese în primăvara aceasta, este visul de acum, targa pe care cel bolnav este transportat. 
	Pliat într-o carte, visul lui Gabriel Dinu, merge cu el prin lume. Întoarcerea fiului risipitor a început. Este vremea ofrandelor ‒ o pereche de porumbei şi-a luat zborul spre Primăvara de Atunci. 
	Animale de pădure
	Un sentiment este un exercițiu de respirație, şi mă întreb cum respiră a piatră roșie ? 
	Inima ca animal de pădure este un animal sălbatic. Este primul lucru care mi-a ieşit în cale, primul lucru  pe care l-am întâlnit în poezia lui Marius Conu, de la pagina de gardă până la ultimul rând.  
	Abordând o tematică eminesciană, sintetizată în versul „Cu sufletul fraged de-atâta mirare”, sau alegând aceeaşi temă,  spusă altfel de Nichita Stănescu  în versurile 
	„Foaie verde de albastru 
	Mă doare un cal măiastru”
	tripticul de cărți de poezie semnat de Marius Conu închinat literei A, este o splendidă pledoarie pentru începutul lucrurilor. Geneza lor  este o respirație. Alfa, sau prescurtat, A,  literă feminină, este „începutul oricărei călătorii”, şi Marius Conu o spune undeva, în afara cărților, ca un sentiment premergător şi pregătitor acestei călătorii.  De altfel, prolegomenele din pagina de început, sunt cărți în miniatură, fețe sau prefețe dedicate aceleaşi litere. 
	 „În palmele mele,
	 Muşcătura dulce,  straniu de albă, 
	 A palmelor tale , A...
	 (animale mici, răcoroase, indecente)”
	Scrisă într-o perioadă de numai 8 zile ‒  (6 ‒ 14 ianuarie, 2015), prima carte din acest triptic, de-o sacralitate laică şi cosmică, se intitulează  „A are albastru”. Cifra 8 este cifra infinitului,  a opta zi a Creației, sau mai simplu, Alfa. 
	„Crochiurile sentimentale”, cum îşi intitulează autorul poemele din această carte, sunt un infinit dialog cu partea feminină a oricărui alfabet, şi de aceea, o perpetuă, mereu  zi de început. Grafia seducătoare a literei A, cere punctuația de final aşa cum este în carte ...
	„De câte ori te țin în mână
	Oraşul ăsta de sârmă ghimpată
	Şi beton uscat se îndepărtează constant 
	Pentru miracolul verde, foşnitor 
	Şi umed al pădurii... ”
	„Crochiurile sentimentale”, schițe pictografic verbal în această carte, sunt asemănătoare într-un fel, prin acuratețe şi simbol, cu desenele rupestre din peşteri, ce preced rostirea articulată. Mitografiile din poezia lui Marius Conu fac parte din Marele Mit al Eternei Reîntoarceri şi dorința de pre‒cuvânt.  
	Poezia lui,  ca mit primăvăratec, îşi inventează spațiul şi traseul prin care poate fi recunoscută. Reperele citadine într-un oraş de beton cu aşchii de oțel sunt ‒ stația de metrou dristor, piața universității, suburbiile oraşului. 
	Reperele sentimentale sunt ‒ înstrăinarea, dorința şi iubirea.
	„A, tu eşti o beție 
	A sângelui
	Un cântec al animalului ăsta roşu dintre coaste 
	Strecurându-se sentimental 
	Printre vise ... ” 
	Lăsăm oraşului şi realității lui betonificate, cele ale lor. Ne oprim la relația dintre autor şi partea foarte feminină a alfabetului. Principiul masculin guvernează principiul feminin, şi dulceaţa așteptării are gust de rodul pământului cules în vis.
	Punctuația sentimentală de la finalul majorității poemelor este una de amânare, de aşteptare, ca şi cum nu este spus totul, sau nu pot să spun totul pentru că nu ştiu cum să-l spun, mai este ceva ce vreau să spun, dar încă nu am cuvinte, ci numai sunetul de început ‒ A, mirarea fragedă a universului. 
	Toate acestea sunt o promisiune de a recunoaşte şi de a hrăni micul animal roşu şi sălbatic, necuvântător. Rostirea inimii este nearticulată. Alfabetul ei este premergător rostirii articulate. 
	Cartea lui Marius Conu  „A are albastru” este un lung şi unic poem de dragoste, un grafitti  melancolic şi albastru, aşa cum în peşterile rupestre,  oamenii îşi „desenau” poveştile lor de dragoste, de viață şi de moarte. 
	Din ape s-a-ntrupat iubirea
	Cele trei cărți de poezie ‒ Adorație, Aspirație şi Entropia ‒ de Paula Bârsan, publicate antetior, anunțau în linie dreaptă, cel de-al patrulea volum de poezie, intitulat „Sui ‒ generis”, publicat anul acesta, 2022. Tematica este aceeaşi ‒ o autodefinire, o călătorie a cunoaşterii de sine, în spațiul interior al transfigurării lăuntrice, poetice, şi în spațiul deschis al legăturilor temporare, ținând de întâlniri efemere, pământești sau stelare.
	Apa şi visul ca bărbat tânăr sunt două elemente primordiale în poezia Paulei Bârsan. Fluiditatea apei imprimă textului liric o amânare continuă, o stea de frontieră, mereu prezentă, care se cere adorată, care cheamă spre ea, îndepărtându-se mereu, nu prin lungimi de distanță, ci prin viață şi moarte. 
	 „Sunt un vis de atins, 
	 Apoi un gând de stins,”
	spune autoarea în poezia „Luceafăr”. Confluențele sunt pasagere, întâlnirile trecătoare, fluiditatea având şi sensul de „nestatornicie”, ca simbol al destrămării, al fluturilor care trăiesc uneori doar o zi.
	 „Stingerea” fluturelui echivalează cu ştergerea polenului de pe aripi. Zborul nu mai poate continua. Anularea lui cere alt avatar, pentru că imaginea de ansamblu a cărții este una de perpetuă schimbare virtuală. De aici şi senzația de emoție virtuală, cu efecte de aluminiu, care tinde să înlocuiască afectivitatea naturală. „Voluptatea ascuțită” a acestei confesiuni este un strigăt de adorație, aspirație şi entropie ce îşi face loc în „Sui ‒ Generis”, disipat în entități lirice fragmentate. Suportul personal este asimilat şi înghițit de noile avataruri create. Unul dintre ele este „gheişa” cu gura pictată în roşu. Ea ştie să povestească foarte bine. La fel de bine ştie să mânuiască şi sabia. 
	De la cantabilitatea calmă, fluidă, pe un fundal de cântec de flaut pe malul apei plină de peştişori de aur, până la „memoria ce aluminiu”, termen strălucitor şi rece, poezia Paulei Bârsan este o pledoarie pregătitoare pentru iubire.
	 „Viața curge
	între bagaje de gânduri.
	Vii, pleci, alergi.
	Câtă dorință scufundată 
	Aşteptarea‒ morun ?”
	  
	Urmează în această poezie intitulată „Solitude”, un peisaj acvatic, fragil, adică nestatornic al destrămării în ape. 
	 „Lunec lostriță uneori, apoi mreană,
	În visul tău curgător.”
	Chiar dacă există „noduri de zi”, ca în poezia „Metrică” şi în multe altele, particularizarea prin personificare a visului ca bărbat tânăr, ține de starea nocturnă. „Steaua încolțită” ca semn al voluptății din poezia cu acelaşi titlu, este un laborator celest al oricărui gând . Dar şi steaua pentru a încolți, are nevoie de apă. 
	Aşteptările cotidiene sau cele eterne, peşti alunecând prin apele Pământului, sau stelele din Constelația Peştilor, au această fluiditate a timpului, această alunecare prin apa lui .
	În poezia Paulei Bârsan există apă din belşug. Apa primordială ca element feminin, piscina, ploaia, generează vechi jocuri ale iubirii sau amăgiri moderne cu zulufii în vânt. Dansul unei fete, sau delfinii care o însoțesc pe cea care face „pluta,, într-o piscină, sunt fragmente din acelaşi vis cu tânărul bărbat. Figurativ sau non‒figurativ, ritmul poeziilor din „Sui ‒ Generis” este un ritm interior de dans, poate de „ciuleandră”, pe care autoarea o aminteşte într-o poezie, poate un ritm de tangou argentinian ... 
	 „Saboții cu înotătoar” ar fi definiția cea mai scurtă pentru acest ritm combinatoriu de modele , timp şi amăgiri. 
	Nostalgia, cu toată recuzita ei, completă, de emoții, sau nostalgia ca ecou al trecutului, „rectificat” sau nu, se încorporează după anotimp, stare şi cuvinte, într-o idilă personală a eului poetic, îndrăgostit , cu cel real. Feminine amândouă, ele aduc o bogăție tumultoasă care se revarsă. 
	 „Cirezi de dor cu ugerele grase,
	Pline-n emoții stoarse, 
	Baloți de visuri uscate,
	Ploile cer.”
	Cerințele ploii țin de ritualul arhaic al fertilității. Dansul erotic sau cel al cuvintelor , dansul şoaptelor, sau al fetelor înflorite, premerg toate „îndrăgostirea spre rod”. 
	Poezia din „Sui ‒ Generis” este o poezie de cifru, de cod, un cod barbar, aş putea să spun. „Visul dezvelit”, şi aici trebuie să ne amintim că visul în poezia Paulei Bârsan este un bărbat tânăr, aşadar un tânăr gol, în toată splendoarea lui tinerească, ascultă şoapta de dragoste, dar nu răspunde. Tonul de monodie şoptită este amăgitor, ca o incantație a solitudinii. Nimic nu are pereche în această carte.
	„Vine şi vremea tăgăduirii 
	Ca o pauză de viață. ”
	Suprasolicitarea cuvintelor crează imagini supradimensionate. Doza imaginativă creşte în fiecare poem, şi de aici dependența de realități suprapuse. Dorința de repaos devine o limită care trebuie atinsă. 
	Cele trei cărți premergătoare ‒ Adorație, Aspirație, Entropie ‒ pregăteau într-un fel, şi această pauză, acest sezon de odihnă, acest repaos. Chiar şi zeițele care sunt prezente în cartea Paulei Bârsan, se odihnesc, retrăgându-se pe Muntele Olimp, printre grădini de lapte şi miere. O retragere înseamnă şi revenirea la matcă. În poezia „Hera”, autoarea o spune ca mărturisire uitată. 
	 „Ce amalgam de timpuri pustii, 
	Te chem revenire.”
	Revenirea înseamnă şi regăsirea lucrurilor simple, naturale, esențiale, primordiale, care nu au intrat încă în fluxul timpului, nesupuse lui şi modelor de orice fel. Altfel, curgea fluidă, a apei sau a visului, sau a modelor poetice, duce cu ea tot ce-i iese în cale. 
	Şi pentru că autoarea spune într-un vers, „mai vreau timp”, îi propun o formulă simplă de întoarcere la începuturi. O recapitulare poetică, mitologică, celestă şi umană, în această „pauză de viață”, sau timp cerut, pe care l-a obținut. Îi propun o întâlnire de gradul zero, între trei personaje ‒ visul ieşind din mare. Pe mal, două femei ‒ o zeiță, să zicem, Afrodita, zeița dragostei, şi o pământeană, o poetă.
	Între cele două femei nu este nicio luptă pentru câştigarea visului. Este doar o recunoaştere melancolică a celeilalte. Şi o întrebare, dureros de simplă ‒ Cu cine va pleca mai departe visul, bărbat tânăr şi călător ?

