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Trăeşte din romane. 
Cum se inoptează iese haimana. 
Aseară a fost  iar prins in flagrant  delict 
la vârsta lui ar putea să înceteze cu adolescenţa. 
E iresponsabil. Se apleacă ca să te zărească luna. 
Dar are şi apucături de babă. Asistă la toate înmor-
mântările. 
Un singur plop nu înmulţeşte şi nu împarte, 

fără  soţ sunt foarte  numeroşi. 

M A G A R U L 

Calul de bătae al tuturor sfinţilor.  Ţinea şi un insti-
tut de maternitate la Bethleem. 
Dacă-1 tragi de coadă porneşte in direcţie opusă. 
Astfel  satisface  căruţa şi nu-şi contrazice familia. 
Iremediabil surd. Trebue să sbiere ca să se audă. 
Din aceiaşi cauză şi exagerat de politicos : a con-
dolat pe leul in agonie. 
Faţă dc oratori e foarte  atent. Le întinde urechile 
E singurul tip care bea lapte de măgăriţă. Mai bine 
cu un măgar Ia munte de cât cu un deştept 

J. G. Costin 



D A M A C U I N I M A S G Â R I A T A 
Vertical din marginea lojei, balul se vedea ca un imens pocker 
împrăştiat— un joc de cărţi miraculos In care Riga se mişcă 
greu cu cartonul tn cap. îmbrăcat tn panglici şl scufe. Damele 
cu capul dublu, întors spre doua locuri opuse tn ace laş timp* 

. înzorzonate tn culori şl păr arămiu. Valeţi tineri, ca nişte regi 
ţigani, acoperiţi şi ei in fuste muereşti şi transfiguraţi tn spa-
dasini pentru uzul babelor amatoare de Maus. 
Aţa era balul. 

Cei doi bărbaţi aplecaţi peste balustrada roşie a lojei, avură 
deodată Un presiunea că cineva trişează. Observară cum una 
din femei dispare In mâneca Valetului Albastru. 
Graţios şl uscat pe Inima sensibilă şi cromolitografică unghia 
cuiva imprima o săgeată convenţională. 
Femee* dispăru printre măşti, dar la timpul oportun, când 
pendulul castelului bătu plus-quam-perfect um 4 unităţi spre 
ziua, ea reapăru tot aşa de indiferentă tn sală. 
Ambasadorul Saar se împrumutase a doua oară la cagniotâ. 

Corb-Alb postat tn spatele lui U dădea cura] ridicându-l din 
cănd tn când batista şi moralul. 
Nu se dansase deloc. Adunaţi tn Jurul mesei verzi, amatorii 
găseau peisagiul la fel: bal tn miniatură tn care poţi amesteca 
Damele cu Valeţii fără ca numărul cărţilor să crească, 
bcă un banco şi ambasadorul se ridică epuizat, tocmai tn 
momentul tn care femeea sa dădea dreptate unei oglinzi prin 
faţa căreia trecea săltându-şi rotunjimile. Corb Alb mai făcu 
doi paşi şi leşină cu privirea pe rochiile ei şifonate. Înainta ca 
un lunatic ducăndu-i tn braţele tntinse un spaţiu tn care femeea 
culcată ar li tncăput goală şi lipicioasă ca pe o targă. 
Ajuns tn faţa ei se făcu nevăzut Ambasadorul susţine că a 
fost o vedenie, dar femeea ştie bine că omul s'a purtat cu ea 
hftrbăteşte şi n'a Întârziat tn sărutări fără mpiicaţie. 
Până la ziuă mai era timp pentru o repriză. Repede bani 
ambasadorului A câştigat la primul rund. A doua oară a 
pierdut tot 

— •Pentru cazul când ai pierde şi de data asta consimţi să faci 
o călătorie de zece zile 
Vorbele veneau pe faţă. Cărţile pe dos. 
— Zece zile? 
— Cred că va fi suficient 
Corb Alb aştepta răspunsuL Ambasadorul ceru expUcaţiuni 
cari i se dădură sub o formă acidă care i se lipea ca un ropot 
de palme pe ochi. 
Atunci apăru dintre degetele ineiate Dama cu inima sgâriatâ. 
-"Ţine carta mea de vizităm. 
Şi mai scoase una la fel. apoi alta, şi alta, o sută, o mie, zece 
mii de cărţi de joc. toate reprezentând aceeaş fomee cu inima 
ig&riatâ. Într'un minut sala toată se umplu de cărţi de Joc şi 
pereţii se tapetară subit cu femei cari toate aveau inima afară 
sgâriata la un colţ. Cădeau din portofoliul bărbatului necon-
tenit imaginile, ca şi cum ar fi scuturat o puşculiţă. In aer 
pluteau atârnate de fire albe cărţile de jyc. 
Era ca un desfrâu Intre temei, fără os bărbătesc, ca o plă-
cere roşie şi monosexualâ. 
Ambasadorul devenise cadavru. 
Neclintit tn faţa lui, Corb-Alb cu cartea de vizită tntre degete 
0 apăru de piatră, fixat acolo ca de o mie de ani şi absedant 
cum e capacul sicriului pentru mort 
— In zece zile ţi-o redau de o vârstă cel puţin egală cu a 
dumitale. 
Ploaie de poze se mai rărise. 
— Dacă doreşti ţf-o pot tnnapoia cu dinţi de aur— 
B drept că a pierdut la joc. Femeea fu câştigată pentru zece 
zile; Iar Ambasadorul dispăru din Capitală. 

•t 
• • 

Avea nume frumos şi sfânt: Monna. Chip de animal domestic 
râdea bestial dar surâdea cu o infinită fineţâ. Numai icoana 
capului ei, cerea, la prima vedere, sărutări şi palme. Monna 
aproba cu instinctele această realitate: Biciul şi patul. 

d a R o m u l u a O l a n u 

Bărbatul o vizita acum tn fiecare zi. O oră de vizită 11 obosea 
fl extenua. Vorbea mult şi socotea că a spune lucruri inte-
ligente cuiva este o chestiune de bună-cuvilnţă. 
Deaceea (lupa vizită se odihnea tndelung tăcând şi uneori 
dormind. Neprietenii au scornit tn acele zile povezt§a că 
oboseala lui avea alte cauze. 

e 
• • 

Jim Corb-Alb aflase că Monna nu e numaidecât soţia consu-
lului Saar. dar că e tn perspectivă să-1 fie. 
In prima zi intrând Jim găsi priveliştea întoarsă. Mobila dls-

SIDNEY HUNT: (Londra). Picturi. 

pusă altfel cocheta cu surprinderea Iui. Monna înşira la masă 
pe un fir de aţă perle false, pipăind cu degetul uşure vârful 
aculuL 

— Cine rupsese Monnei colierul ? — 
Acesta ti fu primul gând. Direct in inimă tl plesnise gândul 
ochiului său incendiator de imagini 

In poala femeii peste care căzuseră mâiniile albe ca două 
frunze de ficus uscate, se aplicau privirile lui Jim, rănite şi 
fără vrere. 

Monna deschise apoi o cutie de carton. Un teanc de» lucruri 
tnghesuite acolo oftă umflându-se. Deasupra o broderie de 
Ur şi zale. 

— A fost purtată de mama mea, după ce mă născusem eu. 
Detaliul era prea gingaş pentruca lui Jim să nu i se pară că părul 
fetii umple odaia ca o lumină neagră. Capul incendiat de 
parfumuri şi purtat pe umeri plini cari vorbeau limba tru-
pului. alta decât a ochilor ei. ti apăru martirizat tntr'un surâs, 
li arătă nişte fotografii de amator. Monna tn mai multe poziţii 
Jim alese două. li plăceau deosebit Monnei numai una din ele. 

— Alege... 
— Nu ştiu 
— Asta? 
— Nu, ceilaltă 
Şi dupâce o mai privi tn ochi pe ea toată, ca şi cum ar fi 



vrut s'o strivească între pleoape, alese. Nu-i venea să creadă 
c8 Monna li dă o fotografie. 
— Mi-o dai numai mie ? _ 
— Numai ţie. 
Jim întărea nu pentru a-şi fixa  proprietatea asupra cartonului 
fermecat,  dar penUucâ ştia ca In ascuns corpurile lor îşi 
vorbeau o limbă tăcută şi voia să se încredinţeze dacă s'au 
înţeles. Monna luă fotografia  şi însemnă pe dosul ei: <Monna 
1921».  Mâna care scrisese fu  sărutată. 

Chipul fetei  fu  închis lntr'un plic de broderie şi Jim îl privea 
cotidian. 
lntr'o noapte însă. Jim constată ca locul femeii  e gol pe fo-
tografie.  Privi bine. Văzu grilajul de fier,  crescut pe lespezi 
de ciment, văzu locul pe care Monna şezuse, dar ea nicăiri. 
Pipai bine cartonul şi degetul fi  alunecă dincolo ca printr'o 
spărtură (In alţi autori scena aceasta ar putea fi  scrisa cu acest 
adaos; .Crezu că visează. Îşi trase câteva palme peste ochi. 
Nu visa" Noi Insă preferim  a lăsa pe cititdr sâ-şi scarpine 
imaginaţia) 
A doua seară Monna era pe fotografie.  A treia seară lipsi 
din nou. 
Cu spaima se gândea Jim la cele zece zile cari expirau. Nu 
se petrecuse între ei nimic impur şi nici unul din ei nu dorea 
asta. 
In seara următoare (a cincea) Jim surprinse pe Monna tocmai 
tn momentul când părăsea fotografia.  O urmări pe toate stră-
zile şi o văzu intrând lntr'o casă luminată. Urca scările după 
ea şi o auzi vorbind cu Saar. Acolo cu el îşi petrecuse toate 
nopţile. Era simplu: Numai în calitatea de soţ absolut îl în-
şela pe Saar. 
Jim pătrunse înăuntru. Găsi pe femee  valorând 13. Riga 14. 
Pe ea o strecura în mânecă. Saar fu  cartea mare. Cu amândoi 
tn buzunar Jim coborâ în stradă. Peste cinci minute se opri 
lângă un felinar  şi la lumina lui privi pe Monna. Avea inima 
ferfeniţita  toata de Saar. Mica sgârietură ce î-o făcuse  el, de-
venise o gaură imensa, iar chipul Monnei se rosese şi nu mai 
semăna. Toata tragedia se petrecuse îu buzunar. 
Luară masa împreună. Jim plânse pierderea Monnei, iar am-
basadorul nefiind  decât o invenţie a autorului roagă a nu se 
mai scrie despre el: Istoricii i-au consacrat un paragraf  în 
istoria secolului XX-lea. 

Romulus Dianu 

m Pr61ude a u x 

• „ B a r b a r e s d e v a n t 
X l e s B a n q u e s " 
fl Livre de guerre 

•  Murs  qui  nous  protâgerent 
•  Fen&tre  de  guerre, 

I  Obus  criant 
H  Sur  les  prairies. 

•  tnfcmce.  Cris.  Mere. 
P  Hommes 

•  Hommes  dtendus. 

X  Villes  en proie 
•  Aux  auions  lourds. 

•  Bombes  tombant 
•  Comme  une  herse. 

I  Abandonne 
•  Un  t&lescope  gcant 
•  Semble  poignarder 
I  La  Terre 
iH' „Lf&ga" George Lin re 

IN EXPOZIŢIA „CONTIMPORANULUI" _ 
Plastica expusă actual, ca a cincea manifestare  - a $ 
„Contimporanului", stă doveditoare şi elocventă: 1 
doveditoarea scopului bine hărăzit al unei arte prin 
excelenţă spirituală, elocventă ca fecund rezultat al 
acestei ideologii. 
Ideologia artei de astăzi, conţine vizibil simptomul 
unei ere fragede. Pasul făcut nu înseamnă, spre exem-
plu, tranziţia dela romantism la simbolism, ci o coti-
tură abrută. Proporţia spiritului nou, ignorează primai 
legile aborigene: el stă la fel oxigenului, pretutindeni. 
Ne învaţă contemplarea pură din care microbii 
emoţiei sentimentale au fost înlăturaţi. 
Liniştea convinsă cu care făuritorii işi croesc drumul, 
e augurul operilor de durată.. Lipsa de spaţiu — din-
tre spectator şi creator — e o bună inamică a con-
vingerei, a convingerei spectatorului desigur. Nimbul 
timpului, nimbul postum, nimbul distanţei, iată din ce 
stă construită armura muncitorilor divini, lată con-
flictul dintre artiştii presbiţi şi spectatorii miopi. 
Acest conflict nu exclude prcsbiţia spectatorului; doar 
atât că spectatorul poate fi presbit în trecut 
Câteva sculpturi ale D-nei  Milita  Pătraşcu,  afirmă dra-
mul creatoarei, mereu mai ferm. O concepţie sculp-
turală uneori stranie şi abil condusă in vestibulul su-
prarealului. 
Milila  Petraşcu  ni se descoperă mereu mai voluntari 
şi mai senină: Putere din gândire şi in aceeaşi clipă 
concepţie fecund organică. îngerul  creştere până la 
simbol este pecetea unei personalităţi: bdetul  o probi 
de cucernică seninătate şi credinţă in puritatea artei. 
Capul  posibilităţi de expresie de care dispune tem-
peramentul. 
D-l Al. Brâtăşanu, realiză compoziţi ţi uni pe cât une-
ori ingenioase, pe atât de solide, impregnate de ma-
ture preocupări: Un meşteşug viu altoit pe o simţire 
de păiangen. 
Cele 35 pânze de Marcel Iancu intră in categoria 
liniştei de care aminteam, deci in aceea a operilor 
de durată. De poartă confidenţa unei străduinţi de 
atelier, smulsă criteriilor obişnuit sociabile şi deci 
prejudecăţilor interne. Spaţiul pentru Marcel Iancu, 
inseamnă o cercetare de voluptate altfel diversă ca 
aceea a culoarci. In timp ce culoarea ii impune cucc-
riri metafizice de subtil alhimist 
Inspiraţia acestui pictor ştie fi disciplinată. Bănuim o 
întreagă lume vizionară cu pricepere şi talent dozată. 
Culoarea lui nu e tendinţă — tendinţă de temperară 
demonstraţie — ci pur şi simblu crez. Acel simplu 
crez, in care întreaga artă rezidă. 
Tocmai crezul acest, resimţit aci, explică'faza  epoci-
lor prin sita atâtor nebănuite transformări ccrnitc şi 
totuşi prin singularul suflu de mare creaţic, unite. 
Revolta unanimă s'a ponderat treptat ca prin farmec 
in momentul când- fiecare a priceput că modernismul.; 
nu se vrea final ci etapă — dar o etapă, a destinului 
(trebuc convenit) decisivă. Roadele se întrevăd. Spec-
tatorul intrat in sala de plastică a „Contimporanului", 
nu mai c pietonul atras de promenadă doar pentru 
iarbă şi mestecăm. El gustă plimbarea, întâi pentru 
plimbare, adică pentru gestul ei. El Începe să iubcască 
arta pentru ea insăşi, stimulat de bucurii elementare. 
Să nu contestăm naturei, frumuseţi ce in mod atât dc 
personal le poartă. 
Şi să recunoaştem artei de astăzi frumuseţ neimpru-
mutate, ci deasemeni personale. ; ordM 
Timpul clarifică clementele precum aurora clarifică 
peisagiul. Problema opiniei ? Ea se reduce la o edu-
caţie a spectatorului — educaţie ce nu acceptă pripa. 
Deocamdată importă problemele artei ideale, pe can 
cei dela „Contimporanul" le mânuesc cu patimă şi 
credinţă. F»«PCorM 



ART DU T E M P S 

Une chose seule est sure: notre revolutfon 
artistique. 
On arie: fin! commencement! ou recommen-
cement! 
Que sait on, au juste? 20 siecles se tassent, 
encombrent semble-t-il Ies voies de l'avenir 
et sous nos chaleurs lentement se dissohrent. 
Lueurs sur le monde, des presages montent. 
Lepoque sagite en efforts divers, unis ou 
contradictoires. De tous, sortiră l'essentiel. 
Miile carnassiers tombent sur des proies pre-
tendument vaincues et proclament: „L'art 
nouveau est mort" 
Autant dire nous arreterons un tremblement 
de terre, car le phenomene interesse Ies 
assises de l'htunanite. 
C'est, un potenţiel reinventeur, ou inventeur 
d'une esthetique et d'une comprehension. 
Levent: vieille force. 
La pesanteltfţ n'est plus pour nous qu'un 
grand amour de la Terre. 
Sur le Monde finit l'Age dela Houille et de 
joie tournent Ies machines propres et chan-
tent Ies ondes pures. 

Gaorges Linse 

Educa ţ i a s e x u a l ă 
Poem exclusiv pentru Rudi 

Umbra ta prin salon apropiată 
surâs candid ca o mireasmă 
cat praf  alb tremură nervii 
gura ta umedă o caut şi tremurată. 
E un cântec ruşinos trupul tău 
cum stă culcat supranatural frumos 
Întârzie mâna mea ca un sărut pe gât 
Ş> ard prin mine privirile tale radium miraculos 

Dincolo de codul penal iubesc ţinuta ta dreaptă şi aştept 
măngâerea finală iubitul meu — 

Vis tare treci otravă secretă la piept 
te iubesc Rudi cu 44 grade dragoste interzisă—jur 

Nu pot să sufăr  apropierea sorii tale 
prea roşie cu trupul ei vid 
nu ştiu ce să fac  cu dragostea et urâtă 
tu singur scump in visul meu lucid. 
Vai. ritualul nupţial murdar 
secular crinul femeii  sexual. 

Rudi bis leşinul suav in ochii tăi umezi 
repetă cuvântul acesta nepermis divin amar. 
I9Z7.  Sergiu Dan. 

A.- BRĂTÂŞEANU, Compoziţie (aquarelâ). 

M a r i n ă 

Solie  luminată  în  inima  -zărilor 
Marea  ... 

Merge  pe  glezne  de  argint 
La  balul  depărtărilor. 
Şi  pleoape  verzi 
Pe  drumuri  verzi 
Sub  casa  soarelui  deschide 
Si  de  dragul  lui  îşi  leapădă 
Sufletul  ei  verde  şi  curat 
Valurile  verzi  sub  care  a îngheţat... 

Dar  sărutarea  soarelui  o va  ucide... 

Iar  femei  cu  ochii  de  absint 
Cu  priviri  închise  în  tăceri  ce  mint 
Şerpi  albaştri  se  întind  pe  undă 
Şi  inima  caută  să  şi-o  ascundă. 

Tana Quil 



c R C U 
P R E F A Ţ A F R A Ţ I L O R F R A T E L L I N I 
la car tea Iul R a m o n G o m e z de la Serna 

fără  îndoială prost, spectacolul azi. Domnul aprobi. 
Câteva clipe mai târziu, unul din -fraţi  mei lucrând, 
spusei vecinului meu: „destul de rău". Îmi răspunse-, 
„aveţi dreptate". — Cum dreptate? mă răsvrătii ea 
deodată. D-ta găseşti că e rău ? Eu spun că e foarte 
bine. E fratele  meu. Lucrează foarte  bine. Eu nu sunt 
dintre ei, dar fratele  meu este. foarte  bine iţi spun-." 
Ei bine! Domnul aprobă! Repetă: „foarte  bine", in 
ziua aceea, clowmil era in sală, şi in public... 
Astăzi, spectacolul e dat de această carte adevărată, 
ce ne lipsea asupra circului, spectacolul e intre aceste 
pagini şi dat de un autor care face  debuturi de ma-
estru la noi. Ani lungi şi carieră bună noului confrate! 
— Franţois! Telefonul.  E. Madridul! Fără îndoială 
ne caută pentru a face  la rândul nostru, echilibru cu 
fraze. 
— Ce vor ei — cu mine la aparat? strigă Albert. 
— O fi  poate, ca să-l strici, răspunde Paul, care 
insf&rşit  se duce... 
Dar pentru a spune acestui Ramon Gomez de la Serna 
recunoştinţa noastră, să nu uităm fierestrăul  cu muzică 
şi revolverul cel mic. 

Paul, Franţois, Albert Fmtellinl 

In arena! In arenă pentru un număr nou de mare gală: 
numărul Ramon! Din Spania ca şi din Italia sau 
Anglia ne veneau pe vremuri, cei mai buni clowni. 
Dar în archivele noastre de oameni de circ, n'a fost 
incă o carte ca aceasta. 
Citind cartea aceasta in limba spaniolă, şi in traducerea 
desăvârşită ce vedeţi, am întinerit cu două zeci de 
ani. (Adună-ţi fruntea  încreţită din peruca ta d'intâi, 
Albert! — Dute şi caută-ţi întâiul tău covor, Paul! — 
Tu, Francois, scoate întâiul tău „combinaison" cu 
paillete...) 
Acest Ramon, ilusionist din Spania, scoate submeneala 
actorilor de circ şi ne pune pe noi ceilalţi — pentru 
o dată! — in locul spectatorilor. Aceste pagini sunt 
circul văzut din perspectiva actorilor. Cartea acestui 
spaniol este amintirea unui bătrân al meşteşugului, al 
unuia care trebue să fi  condus multe circuri. Se vor 
revedea intrânsa chipuri cunoscute. Sunt cele mai 
bune. Şi iată, dovada, intr'o zi unul din noi trei luă 
loc pe trepte. Unii spectatori se duc la circ cu idei 
astfel  preconcepute, încât cred că ştiu mai mult decât 
actorii. Domnului care mă credea „din administraţie", 
ii răspunsei că nu. Adăogai: este, după părerea mea, 

F I L M 

Le joueur d 'echecs. 

Memoria, despicat înregistrează fapte.  Filmul echivalează fereastra 
unui accelerat. Ce păstrează coherent memoria? Şi cât e capabilă 
să păstreze simultan — înţeleg un obiect, fără  să abandoneze ce-
lălalt predecesor? 
Goana obiectelor pe ecran, e altfel  mai ideală. Există bucurii ce 
trebuesc descoperite, aţă ca fraga  sub capacul frunzei.  Supraui-
ziunea,  adică reminiscenţa obiectului dispărut, in unul prezent 
capătă o valoare de înaltă sensibilitate. „Le jouer d'echesc" in duda 
unei desfăşurări  de burghez gust, a reuşii graţie ritmului ţi foto-
grafiilor  de «upraviziune să fălfăe  sus de tot, în regiuni de artă 
dificile  de urcat ca drumurile spre edelweiss. 
Paşii armatei, duri, ce ne trec dinaintea ochilor, paşii printrei 
cari — arătarea — e dusă pânza drapelului cu chipul fecioare 
simbolice, asişderi unei nave fugărită  de curent, pianul, pianul in-
sinuat ţi minele fetei  bă tind in clape (cu prestanţa unui motor 
perfect)  pe o privelişte de trupuri ia mers alegrul apariţia fetei 
in cadrul geamului spart ca un fragment  de raze, dovedesc către 
realizări de frumuşeii  eteroclhe stau la indemina artei cinema-
tografice. 
Voluptatea fotogenică  e albul ţi negrul, aceste două elemente ce 
se dispută pline, grele pinii ei noastre. Muşcăm din cilindrul de 
lac al unor cismc, ca dintr'un aluat bine dospit ţi bem fâşia  de 
şosea albă, ca pe un sherry-brandy. 
Ochiul se lichefiază  ameţit: un pom, o mană, un aparat telefonic, 
un şold, o piatră, un braţ, o uşă; toate din lumină ţi umbră, alb 
ţi negru, îmbinat ţi desbinat — înaintarea prin retrogradare ca 
sistema paşilor de boxeuri in luptă, înseamnă tot a ti tea seminţe 
de bucurie vizuală. 
Din excursie ţi incursie e compus un film.  Nu ne aflăm,  puţin 
pretutindeni, când supuşi ca o escortă, urmirim totate sinuozi-
tăţile spectacolului ? Sarabanda suprareală din castelul ţarinei, nu 
e într'o măsură sarabanda pupilei noastre? 
Oricât de vagă, ea există totuşi, acea nedumiri re. acea n explicaţi 
— fie  chiar ae-o clipi — tristeţi când ne regăsim pe locul nostru 
banal plătit 
Desigur, e o tristeţi superfluă,  naivă dacă vreţi: dar nu această 
tristeţi atestă scopul dobândit al filmului? 

F. C. 

EMILE MALESPINE: decor pentru Ah! ţa Ira.J 

Comme  an  reproche  coane  et  resonne  le  timbre 
entrt  les  files  des  maisons 
et  les  raiis  parralăes  identiqaes  et  bleas 
semant  les  paves  gris  arithmetiques 
Les  pietons  comme  la  Mer  Roage  devant  Moise 
s'ouvrent  sar  les  trottoirs 
Les  yeux  suiwnts  deax  panncaux-rrelamc 
promends  comme  an  brancard 
ii  passe  couvert  de  giaces 
ii  est  la  salie  des  pas  perdas 
oa  sur  les  banquettes  en  rotin 
revent  des  inconnus 
ă  travers  les  giaces 
tarifecs  a 40  francs  l'ane 
le  wattman  circule  comme  un  bon  Samaritain 
sur  simple  demande  ii  arrete 
(Tun  coap  de  sonnette 
le  Paysage 
a Vatră  facultatif 
15 Jenvîer 1927, Lyon Emile Malesplne 



MARCEL IANCU: 
pictură pa Ipsoa 

CCo ieo ţ l a Q a f t n o u ) 

L O G I C A A B S U R D U L U I 
UUntui horele iucâuşc ale acestor rânduri, ziua a treia dupâ fufa 
nea din Casa albă. prima din echinoxul lui Brumar când înrâurirea 
stelară sU egal cumpănită pe suprafaţa  pământului, fiindcă  plutim 
sub constelaţia nepărtinitoare cumpenei când cei doi poli ai glo-
bului se învârtesc la o distanţă egală dc bulgarul solar, când lu-
mina se varsă egal dela unul la altul. 
De la ecuaţia fixă.  in osatură de cifră  a matematicei de azi până 
la grimuarul de bănuţii zodiare pe care astrologii il năzăriau cuic-
uiform  pe cărămizi de lut, din vârf  de «apte turnuri asiriene sa 
stabilit că această zi XXl-a celei de a IX-a luni încearcă o influenţă 
mai puţin nefastă  de cât toate celelalte din trâmba anului. Mi-am 
ales această zi neutrală pentru ca facultăţile  melc să se bucure de 
propia şi plina lor limpezime să pot spune numai adevărul meu. 
Adevărul nu poate fi  decât luciditatea unui personal fulger  mintal. 
Acei ce nu s*au chircit niciodată cu o lumânare in mină la căpă-
tâiul unui muribund sâ prindă tâlcul horcăie Mor, să scoboare incet 
melodia mortei As-ci. acei ce nu au avut iacă curiozitatea şi curajul 
să privească in fântâna  a doi ochii de halucinat cu năzuinţa de a 
ghid ce se învârte in ţeasta aceea, acei prea înţelepţi ce nu s'au 
trezit vreodată sărind pârleazul îngrădirilor obişnuite dincolo fn 
curtea celorlalţi, a săriţilor minţi, nu li e dat să citească aceste 
dâaţuiri de icoane năuce peste care se prelinge Realul supra-
slaţiiii lunatece. 
Si acum voi lovi in gong pentru acei ce au pâlnii potrivite acestei 
ascultări: 
Unicul lucru de amintit domnilor ascultatori e potrivirea aparatului 
receptiv. Lungimea de undi trebue sincronizată, timbrurile să nu 
dea naştere stânjenirilor şi neînţelegerii mutuale, notelor falşe.  In 
acest preludiu amintesc sensul muzical al întregului bucăţii in 
care obsesia unui leit-motiv predomină. 0 împletitură in care apar 
fi  dispar în evocări sonore intuiţiile eflorescentelor  personale fără 
inUnţiunca artificială  de a spune ceva. de a fi  logic. Adevărata 
logică este epifenomenaJâ  este vcrnis-ul, smalţul unei icoane de har. 
In casa noastră părintească ni s'a prelins cândva in urechiuşile 
noastre de copii o legendă. 
Ding-dang, ding-dang I Bătaia bătrânului ceas ca un gong. Afară 
crengile copacilor de sticlă ţipă in crivăţ la geam sub povara 
clopoţeilor de chiciură. In toată casa trosnesc din cămine buştenii. 
Cald în iatac; în întuneric pluteşte miros acru de borş. Aşteptăm 
ora cinci. Bătrânii noştri s'au dus cu sania după amiază peste 
nămeţi departe la un conac vecin- In tăcerea aşteptării Nica, 

de S A N D U T U D O R 

arnăutul mustăcios cu brâu de pistoale întoarse şi mari, paznicul 
moşiei, ne dondăne la gura căminului poveşti. Avea arnăutul ceva 
drăcesc in linia frântă  a sprincenelor şi In seara asta ne vorbeşte 
trăgănat de spiţa neamului nostru. Legenda pe care o deapănă a 
fCoborât  vorbă vie de-alungul vârstelor de bunici, pluteşte peste 
casă, la cine o spovedesc servitorii unii altora. Ne arată In perete 
un tablou cu ramă mare, roşie pe care il cunoaştem toţi. Un unchi 
care a murit nebun. Legendă noastră se încheie cu un blestem. 
Nc-am speriat. Arnăutul ne-a închis sufletul  nostru de copii cu 
degetul lui mare. noduros dus la buze pe care se'nbelduga un 
inel ruginit. Sst I 

Ding-dang, dind-dang! Bătaia bătrânului ceas ca un gong. Să nu 
mai vorbeşti nimănui niciodată dc povestea asta. Noi ne-am ghemuit 
unul intr'altul. Am înţeles cu toţii că sunt înţelesuri cari se tac 
mai mult ca orice, pe care le porţi doar în sânge. 
De atunci fir  de vreme s'a ţesut chilim. Copilul e bărbat* Am 
uitat de mult legenda. Târziu mi-a revenit in limpezişul minţi* 
îngropat in căldura patului după o noapte de vis lung şi obositor 
La lumina lui am întrezărit prin sită brâul albastru cu pistoale 
arnăuţeşti şi mustăţile căzute alo argatului. Apoi rând câteva oglinzi 
aburite din povestea lui dela foc  şi tabloul nebuniei cu ramă roşie. 
Nişte iele despuiate, fete  sălbatice cu pielea bălţată alb şi murg 
cu şerpi in plete, o nălucire asemănătoare anticelor Eumeride ce, 
urmăresc crimele. Căruţe de vânt, cuţite şi facle  mă urmăreau 
în vis. Mai bine de un veac urmăresc să încolţească neamul meu 
de anormali In dimineaţa aceea am înţeles că sorocul trebuie să 
fie  aproăpe. Iată-mi şi pe mine născut. Cine să fie  fiul  cel din 
urmă, ispăşitorul pe care fulgerele  îl vor înconjura şi-i vor lumina 
scrâşnirea dinţilor. 

Ding-dang, ding-dnnd! Bătaia bătrânului ceas ca un gong. 
Purtam cava in mine care mă făcea  să simt cât de neîndoios se 
va împlini legenda. 
Prin visul acela purtam toată greutatea certitudine!: Legenda e 
mai adevărată de cât orice ton dc istorie migălos fotografică. 
Ce mă ating9 pe mine data 1710, ziua naşterii unui bunic. Hri-
soavele de danie, uricele cele de pergament galben cu peceţii de 
ceară roşie, cu semnAtuuri incărligate de însă-şi mâna voivozilor" 
Chiar de aş putea cunoaşte zi la zi faptele  întregului neam, ce 
folos.  Legenda arnăutului târşită dealungul visului meu împlinea, 
lumina, întruchipa viu toată istoria destinului meu. » 
Astăzi nu mai trăiesc decât urmărind liniile de stampă veche ale ' 



acelui vis. Totdeauna ţinti aşa undeva pe rid privesc cu pupilele 
cflscate  ale acelui ce a visat supra-real ceva propiu, ceva obsedant, 
neliniştitor. Ceva ce-mi aminteşte cum Becthoven tulburi cu un 
lung fir  de „mi" pe care il repetă de şase zeci şi trei de ori pe 
oţmenii ce doreşte să-i cureţe ţi să-i svârle In bucurie s'au tristeţe. 
Ding-ding, ding- dingl Bătaia bătrânului ceas ca un gong. Apoi 
urmează mirarea. 
Ce flăcărări  par uneori arborii in amurg, şrce lucruri nevăzute 
mi sunt date mie in gând! Repede mă deştept Insă retezat tot-
deauna dc o groază ca paloşul gărilor turceşti, rece in moalele 
capului, amar venin in cerul gurii. Al Legenda ce priveşte neamul 
arc un blestem. Să înţelegi cât dc aproape te pândeşte. Cine? 
Tăcere. In craniu acel vierme mic şi galben al .cugetării roade in-
cet şi Îndărătnic. Viermele cugetării, supremul duşman, rodul cel 
dintâi mâncat de om, mărul cel atât de roşu, dc-a aprins mintea 
femeii  poartă acest vierme. îl simt cum imi roade, să distrugă 
toată vraja visului. 
Voi inebunni. Ding-dong, ding-dong! Bătaia bătrânului ceas ca 
un gong. 
Aşa maşinal trăiesc. Mă ridic In fiecare  zori şi după ce arcuesc 
văzduhul ca orice floare  a soarelui, in amurg curbat cu fruntea  ci 
trupul la pământ, adorm murmurând ruga serii. Ruga serii spre 
acea Ursită a strălucirii ce nici odată nu am zărit-o din umbra 
zidurilor mele, pe care totuşi dc multe ori am negat-o in cuget, 
căci viermele real al cugetării imi sfredeleşte  îndărătnic. 
Ding-dong, ding-dong I Pendulul bate zece ciocane de dimineaţă. 
Un călugăr rătădlcr cu rasă dc păr dc capră şi glugă ţuguiată 
trasă peste obraz, cu înfăţişare  de nălucă roşcovană, intră pe ne-
aşteptat In casă. 
Ii cumpăr pentru câţi-va oşti o mică biblic îmbrăcată intr'o me-
talică broderie de argint-cizelat, email roşu şi închisă prin paftale 
cu încuietori secrete, o jucărie romantică a credinţei 
întorceam In mână In toate felurile  mica biblic greoaie de atâta argint 
şi admiram maestru lucrării cu toată gastronomia ochiului unui 
cunoscător dc artă veche. Printr'o stângăcie neaşteptată deodată 
Imi lunecă şi scăpă jos cu sgomot. Tomul cel gros se despică in 
două, In filele  groase dc pergament. Mă plec şi privesc din cu-
riozitate să văd întâmplarea ce-mi scria acolo. 

„Credo in absurdo". 
Am simţit a doua Iluminare vie ce-mi alerga In sânge ca şi fixul 
poveştii mustăciosului arnăut. Era devizia unui visător scrisă mă-
runt pe marginea bibliei. Iacă incâ un adevăr viu supt din scoarţele 
ceaslovului. Am visat mult aplecat astfel  Intre feţele  bibliei căzute 
chircit acolo jos pe covor. 
Dc atunci, din clipa aceea am devenit cel mai înflăcărat  crediodos. 
Cu nn entuziasm naiv am hotărât să iau calea apostolatului, si iac 
să înţeleagă pe cei din preajma mea marele, unicul, eroicul, 
adevăr omenesc. 
.Credo in absurdo". Chintezenţa secolelor biblice. 
Veşnicul meu duşman, acel ascuns vierme al cugetării făcu  pe 
toţi ceilalţi să râdă in hohot de mine. In mine chiar, cl. vcrmclc 
acela verzui simţeam cum rodea cu hohotiri de ironie mereu, mereu 
monoton şi atât de obsedant in cât dc multe ori încercam dorinţa 
să plâng dc desnădejde. 
Ding-dong, ding-dong I Bătaia bătrânului ceas ca un gong. 
Hohotul acesta al cugetării ce măsurat răsună in mine şi in jurai 
meu cu atâta limpezime de judecată rece, mă hotărî să mă declar 
singur nebun aşa cum doar eroii romanelor ruseşti o iac. 
Ceilalţi nu intârziară să mă inchizâ intr'o casă dc sănătate. La 
început m'am înfiorat.  A 1 Sălile acelea goale şi albe coridoarele 
acelea lungi răsunător dc tăcute, şi atât de străine mă făcură  ti 
strig: 
„lată coridoarele nebuniei, lungi. lungi ca şi nebunia. Repede 
Insă simţii ceva nou că mă împresoară şi mă stăpâneşte. Cer* 
ce s'ar tălmăci cu: Fericirea ospiciului. O fără  de grije pe cm 
cei din afară  nu o cunosc încă, cei ce nu s'au născut a doua oară 
cu duhul: duhul desnădejiL Aci mai mult ca ori-unde am învăţat 
să înţeleg cât de dumnezecsc a fost  Fiul-Omului când a strigat 
acele lumi din afară"  a strigat evanghelia acelui fantastic  şi mân-
tuitor : .Credo in absurdo". 
Aci au scăpat de orice greutate. Numai seara uneori umbra lu-
crurilor cântă pe gândurile mele amintirea acelui vcchiu raţional: 
din-dong, ding-dong. 

Sandu Tudor. 
21 Septembrie. 

C a u s t i c 

Infine  într'o  zi  trebuia  să  o ştii 
semnul  acest  mort  tn  Luna-Park 
de-i  glumă  proastă  sau  e obicei 

bicicleta  cu  aureole  cenuşii 
osteneşte  între  cer  şi  parc 
îngerii  şi-o  povestesc  între  ei 

jos  banca  incendiată  în  plină  zi 
şi  ferestre  din  curiositate  se  sparg 
ăripi  de  ferestre  pentru  noi  trei 

de  aceea  prin  speciale  imprimerii 
suon  se'ntinde  spre  Arhipelag 
unde  se  tund  ştiri  in  loc  de  miei 

Infanterie  uopsită  doarme  în  cutii 
ca  sub  ordinul  Ioanei  D'Arc 
iat'o  cadou  - in  loc  de  cercei. 

7\ 

Fllip Corsa DEMETRIAD BĂLĂCESCU: Xilografie 



D E S C Â N T E C B Ă R B Ă T E S C 
pătat  de  necântate 
flori  nefecundate. 

Aprinde-te  stea 
aproape  de  coapsa  grea. 

Floare  apleacă-fi  potirele, 
umezeşte-ţi  cu  miresme  mirele. 

Buzele  cu  umbra  rotundă 
să-l  desmierde,  să-l  ascundă, 
buza  cu  umbra  mică 

Floare  udă  deschide-te, 
oval  ban  desfăşură-te. 
Bateţi  pe  himen  talgere, 
talgere  pe  fulgere. 

Prelungă  buză  in  sărutare 
cu  buza  mai  mare, 
du-(i  in  voi  ţările, 
cheamă  sărutările 
fratelui  dur 
pe  gh&dttl  pur. 

Descuie-te  ghioc, 
din  loc  in  toc 

Răboj aforistic 

L Tâlc abstract plastic crestat 

Timpul: Concentric  ecou 
pururea  nou 
pe  lanecuş  de  tălpigi  ce  s'au  dus. 

Spaţiul: Afia  giuzd,  nici  fund, 
nici  limită'n  sus 
nălucă  de  Rotund 
circumscris  in  Marele-simetric-necuprins 

Lumea: Muc  imaginar  de  opaiţ  aprins 
peste  suprafeţe  uleioase  de  beznă. 

Înţelepciunea: Metalul  geometric  la  gleznă 
ce  luminează  sandala  la  drum 
peste  paralele  (Wntuneric 

Viata: O  algebră  scrisă  de  Ciubucul-himeric 
cu  alfabet  de  fum, 
probabilitate  atinsă  cu  deget  de  gănd 
şi  'ntr'un  găvan  pe  fund 
rezultat  ecuatic:  scrum,  scrum,  scrum. 

II- Variaţiune concretă în hieroglife de cretă 

Timpul: Valţ  sub  ţarc  de  smalţ, 
dodecadă  luminii  şi  umbrei  pe  cadran 
arabic  sau  roman. 

Spaţiul: Pas  nichelat  de  compas, 
năvod  astral  cu  bulgări  de  foc 
„Pescuirea  minuna  fă"  la  telescop. 

Lumea: Arcă  cumpănită  ciudat 
pe  muche  de  Ararrat. 

înţelepciunea: Tabla'mul  firii  pentru  copil  repetent, 
darabana  uriaşă  de  faliment. 

Viata: Un  joc  de  rebus  cu  trinltara  taină: 
masă,  pat,  haină. 

Sandu Tudor 

A apărut: 

E M M A N U E L BOVE 

A R M A N D 

să-l  adaste  cu  frică, 

buza  cu  steaua  mare 
să-l  aştepte  cu  steaua  'n  tremurare. 

Fundurile  cu  ape  crescute 
în  cercuri  bolborosească  volute, 
ape  cu  prundişuri  pe  fund, 
facă-şi  cerut  din  rotund  mai  rotund. 

Floare  ce  te  dărui  şl  te  cutremuri 
plutitoare  intre  coapse  şi  vremuri, 
cu  o inimă  ce  de  fiecare  dată  moare, 
închide-te  ghioc,  incuie-te  floare... 

Camil Baltazor 

Dida Solomon-Calimachi: Desen din volumul .Alb fl Negru" 

N V I T A T I E 

R O M A N 

Pentru Cavalerul-ChlmerA. 

Pe-acelaş  prag  stau  două  uşi  deschise 
şi  îndărătul  lor  poteci  prin  vise... 
sunt  două  încăperi:  e viaţa  mea 
şi  sufletul,  în  care  te  aştept, 
căci  ştiu  că-ţi  place  drumul  cel  mai  drept 
şi  ani  de-a  rândul  ca  să  mă  ajungi 
te-au  rătăcit  cărările  prea  lungi... 

Pe  trepte  de  uitare  te  'nalţă  'n  încăperi 
şi  vei  găsi  acolo  dormind  eternul  ieri, 
un  singur  azi în  tine 
şi  poate  nici  un  mâine. 
Iar  pentru  foame: 
inima-mi  în  loc  de  pâine. 

L A E M I L E - P A U L Notmbrie,  926. 
Claudla Mllllan 



N O T E C Ă R Ţ I R E V I S T E 
L ' E ş h m i r * revista unul tânăr grup belgian, apare lunar 
la Bruxelles. In numărul din Ianuarie, remarcăm un poem 
vetust: Danae  de Qommalre  VAN  LOOY: 

.Plus haute que l'amour, plus haute que vous-mGme 
„danseuse sans espolr, o bulle d'air portâe 
.sur un ultime coeur doucement âclatfe— 

Un articol de Robert Hamaide, despre Sfânta  Ioana. 

0«np Dralt de R. C. Oppitz. Articol polemic al unui june 
autor belgian, caustic şi plin de vervă şi credinţa, pentru po-
ezia libera. 

Hdtel • • • r g a o l i vacanţele poetice ale lui Maurice Caritate. 
Poemul notnţiunii realiste şi lucide. Le Coucher: 

Je me glisse en mes drops 
Et je ferme  les yeux. 
Sur l'âcran mou de mes paupiăres lasses 
Les Images se bal an cent sans suite 
Comme les actualitâs, au cinăma: 
Le major et ses crachats sym6triques. 
La nuditâ ondoyante du fleuve. 
Les mollets sveltes de llnstitutrice— 

Las Faiilllata Oooltaaa revista scriitorilor şi poeţilor 
din Pays D'oc şi Rousillon (triunghiul format  din Mediterana, 
Pirineil şi Corbierii). 
Dar Sta roi consacri numirul tău din Februarie unei con-
ferinţe  despre arhitecturi noui. Arhitectul A. Loos  care ne e 
cunoscut din opera u vienezi lucrează de ciţiva ani la Paris-
Sobrietatea liniei a volumului tiu arhitectonic n deosebeşte 
chiar de cei mai austeri creatori cum sunt Corbusier şi Ozen-
fant.  Conferinţa  publicată tn Sturm rezolvi cu preciziune şi ori-
ginalitate problema modernă a locuinţei tn serie pentru mundtori 
şi fuhcţionari.  Ilustraţii dupi un proect de Erich  Mendetsohn  şi 
A. Loos. 

Ramon Gomez da la Sarna. Câteva date biografice:  născut la 
Seraa In 1891, — dela etatea de 17 ani n'a încetat ai acrie şi si 
publice, in miilocul celor mai mari lapte. In contra ostilităţii or-
ganizaţiunilor clericale şi militare cari ameninţau si se dezaboneze 
de revistele şi jurnalele unde apăreau ale sale „greguerios". 
Mutându-şi paradoxele pe terenul practic, a fost  cel mai temerar 
dintre conferenţiari;  a pronunţat discursul inaugural al marelui 
concura de Cante  Jondo  din Grenada, unde era si fie  victima unui 
„gitan" carc-1 ţintii cu un pistol întrebând pe asistenţi: — „Ei 
bine ? Să-1 ucid 7" A ţinut conferinţe  In provincie despre mizeria 
hornurilor şi a becurilor de gaz; a pronunţat cd mai intens dis-
curs al sin din naltul unui trapez de circ. 
Ramon iubeşte şi înflăcărează  pini la paroxisme cenaclurile lite-
rara şi prezidează cele mai absurde banchete, bancher* deghizate, 
banchete Ia cari nu sunt invitaţi dc cât cei pe cari li chiarnă 
Ramon, pini la banchetul in onoarea lui „Figaro" cd sinucis, 
căruia i s'a rezervat un loc la masi ca oaspetehrî de piatră. 
Dar Gomez de Ia Serna, după lunga sa carieră de precursor pre-
coce, nu e încă decât la începutul operei sale literare; astfel  că 
El  Incongruente  care a apărut in spanioleşte in 1922, ae duce 
in spre viitor şi pare o operă a anului 1929 mai de grăbi de cât 
a anului 1927 in cursul căruia va apare in Franţa şi va pârei in 
anul viitor că datează din 1930. 
In plinătatea proiectelor sale, Ramon tipăreşte acum trei lungi 
romane: La  femme  d'ambre,  le  Torero  Cavacho,  şi le  Monsleur 
au  Melongris,  In timp ce termină o farsă  in 3 acte. intitulată 
Les deml-etns. 
Din interneminabihil catalog al operilor sale, s'a tradus in limba 
franceză:  EchanlUlons,  tradus de Valery Larband şi Mathilde 
Pornea, Seins  traducere de Jean Casson, La  Veuve  Blanche  et 
Notre  traducere de Jean Casson şi le  Docteur  Inoralse  nblable 
traducere de Marcelle Audair. 
„Circul" apărut recent la Paris şi „Doctorul neverosimil" sunt 
două opere pe cari le recomandăm insistent cititorilor noştri. 

A apărut No. 2 d revistei de artă nonă. 
Uj F6ld din Budapesta. Materialul bogat şi interesant ae dato-
rează colaboratorilor : Bortngik, Vajda. L Leben (Olanda) Molnar-
farcas,  Foldes, Rcmcnyi Claire GoD, Faulstich. Aladar, Hevwy, 
Molnar etc. 
La Document revista asaodaţiei arhitecţilor şi desenatorilor dc 
artă din Belgia are Înfăţişarea  deplin modernă. Conţinutei numi-
rului, ultim nu face  decât aă afirme  şi intenţiunile realmente 
moderniste ale revistei. Problema adoptărei betonului armai U 
casa nouă este descusută până in adâncime de A. Bouquet. Eve-
nimentul mare ce aşteaptă oraşd Amsterdam este satul şi stadionul 
jocurilor olimpice in anul 1928. Lucrările au fost  predate unui 
tânăr arhitect Jan  Wlls  ale cărui proecte merită cea mai nur* 
deferenţă. 
Careţi la administraţia Contimporanului Str. Trinităţi 31 ColecţiSe 
rare de anilor 2, 3, 4. 
Cahiers d'art No.  I  sunt numai şi numai caete de artă fără  tedt 
apendics .divertiraante" ca modă jocuri etc. Paginile sale bogate 
închinate modernismului sunt o şcoală reală de artă. Actastt 
revistă intră cu numărul nou in and d doilea şi privind colecţia 
veche vedem căt de mare progrese a făcut  publicaţia in cursul 
primului an. E desigur proba cea mai reală a eforturilor  sale pure 
şi a marelui succes cu care a fost  primită ideeamodernă. Acest 
număr consacră paginile sale ilustrate celor mai frumoase  lucrări 
ale cubistului Braque şi colecţiei marelui negustor de artă Paul 
Guillawme. Intr'un interview acesta povesteşte odissea pictura noi 
şi lupta ce a dus'o pentru arta  neagră. 

Directorul revistei Ch. Zervos ne prezintă din opera grafică  a 
subtilului Raod Dufy  şi câteva din desefturilc  ld Douanier 
Rousseau. O cronică muzicală Arhitectura rusă, şi note, note 
frumoase  şi extrem de actuale. 
Cahiers  d'art  trebue citite de orcane doreşte orientare In aride 
moderne. 
7 Arts unica revistă săptămânală de cugetare nouă este nuckul 
grupărei moderne din Bruxdes. Informativă,  critică şi filosofici, 
c întotdeauna gata aă lupte contra vederilor strâmte, regiooam 
şi inestetice. Urbanism, cinema, arhitectură, literatură, conferinţe, 
plesticâ iată materialul divers şi bogat In care exedează revista 
combativă şi june a Belgiei. 
Gustăm cu deosebire articolele de fond  ale pictorului revoluţionai 
Flouquet cari sunt adevărate manifeste.  Cronicile Im P. Bonrgecis. 
foiletoanele  despre Romantismul lui Ddacroix de Weerie etc. ifc 
Clarln revista argentinianâ are un plastician de seamă prin cola-
borarea lui Pettoruttl.  Deasemenea citim en bucurie influenţa 
europeană nouă prin operile traduse din Eluard  GoU,  Linze, 
Malespine şi alţii. 
Horizont este revista grupului arhitecţilor moderni cehoslovaci. 
Numărul d doilea aduce procctd şi modelele unui pod In beton 
armat o soluţie nouă constructivă deadreptul an ti arhitectonică 
impresionantă, după proectul Farsky-Kroha.  Apoi planul şi vede-
rile unei case din Medice de Adolf  Liebscher,  care in plan şi 
înfăţişare  aminteşte încă de şcoala germană In detalii insă rămăne 
pură şi deplin convingătoare. 
Interesante soluţii urbaniste ne prezintă Jiri  Kroha.  Articole sem-
nate de Karrt  Tdge,  V.  Buri  an,  Schmasd,  Blumm  Plastici  noul 
de Prochazka,  Toyen  şi /. Styrsky. 

O placheta de poezie de Iulian  Przybos  a apărut In editura 
Zwrotnica din Varşovia. Poezie fecundă  in expresie colorată şi 
dinamică. Remarcăm şi înfăţişarea  neobicnuit de pură şi unitari 
apOlon-
L'ltaliano revista lui Longanesi devine din ce in ce mai estetică 
mai vie şi interesantă. Longanesi  pictor şi pamfletist,  Ungardb 
cronicar, Ramondi  Oiaseppe  nuvelist împreună cu Lropardi. 
Muschcin,  Mantila  Corra  este desigur cea mai selectă alegere 
şi cea mai vie probă al spiritului june italian. 
Dzwignia este o nouă revistă ce apare la Varşovia in formă  de 
cărticică cu colaborarea lui Barbusse Becher, Stawar S. Bur. T. 
Zarnowerowna, Sczuka, Kozinski Karczcwski.  Arhitectură nouă, 
litere moderne. 



CRON ICA 

PUBLICUL 
Ifaiifestându-mi  nedumerirea asupra regresului teatrului zilelor 
noastre. şi in genere al spectacolelor In sine. un reputat comedian 
al scenei noastre oficiale,  căruia li feream  lămuriri asupra cau-
xtlor apatiei acestei lamentabile epoci şi anume, dacă ca este 
datoritft  infertilităţii  repertoriale sau lipsei de pregătire a publi-
cului, eminentul interlocator mi-a afirmat  ca o senină pcecixiune 
ci. orice soi de manifestare  artistică este In funcţiune  de public 
şi că, numai publicul  înalţă sau coboară prestigiul spectacolului, 
iadi erent de gen de quadru sau de epocă I 
§i in spontaneitatea unei localităţi care exclude ideea unui eres 
ptrsonal al actorului interpelat, un exemplu invocat din însăţi 
mănoasa lui carieră, justificată  îndată desmontrăriW marelui co-
median. făurind  dintrfo  opinie, o lege. Actorul păstrănd toată 
romea in extremităţile buzelor argăsite de alifia  fardului,  un zâm-
bet de o atroce dezamăgire, mă incredinţă că nu de puţine dăţi 
a fost  copleşit de interminabile aplauze, după unele scene despre 
care avea credinţa unor efecte  odioase, şi tot de atătea numeroase 
dăţi, nu sa ales nici măcar cu un căt de infim  murmur de palme, 
intr'o interpretare In care Işi scontase ultima fibră  a fiinţei  lui 
actoriceştii 
Publicul! 

Pe vremea urgiei răsboiului lumei... 
Terasa Oteteleşeanu... 
Acolo se dejuna, acolo se infiripa  inspiraţia şi tot acolo se im* 
pirţea, de acord cu Wilson. pământurile lumii. Eroii ne-au adus 
pe tavă. imperiul de astă-zi şi terasa nc-a hărăzuit cu feţe  cari 
de cari mai simandicoase) Din pinacoteca măndreţelor ei. numai 
una mia rămas bine conturată in amintire, obeedându-mă cu o 
perseveranţă Amandseniană I O umbră informă  cu omoplaţii largi, 
cu un strop de cocoaşă timidă Intre ei. aducea pe poartă un enorm 
aai mâncat de molii şi o pălărie nedefinită.  Omul cu nasul cel 
nare se aşeză intr'un colţ, umil fi  colţul ca fi  omul cel cu nasul 
mare. Apoi omul cel cu nasul mare, tăra sfios  un scaun in pie-
trişul proaspăt stropit al terasei fi  cerea cu o jumătate de glas, 
un sfarţ  întors. Pălăria cea nedefinită,  unturoţită pănă dincolo de 
linia cordelei, cu funda  in frunte,  sumeasă la ceafă  şi trasă peste 
o pereche de ochi albi, se apleca peste un jurnal, pentru a nu se 
mai Înălţa multă vreme. 

Mai târziu cănd marele român şi Rege Ferdinand işi făcea  intrarea 
triumfală  pe moşia pentru care işi scontase viaţa şi coroana, omul 
cel cu nasul mare a reapărut I 
Şi In toată alcătuirea cea nouă a omului cu nasul mare, era ceva 
din tiniamesul rigid al unui comptabil de bancă pe sponci, cu o 
emisiune prea hazardată, cu acţionari reduşi şi cu multe perspec-
tive de încetare de plăţi. Capul omului cu nasul mare Încadrat 
de blândeţea meditative a unor priviri cari ascund In lumini 
amestecătura ipocriziei cu aceia a veleităţii, un cap calculat, pre-
caut care memorează cifre,  afaceri  şi profit  fără  de pierderi, nu 
ftiu  pentru ce multă vreme mi-a stat in drumul unei ucigătoare 
nedumeriri ?l 
Avusesem dreptate, căci nu tni-am putut imagina o deriziune mai 
scandaloasă pentru biata brună de literatură spectaculoasă, decăt 
atunci cănd am aflat  că ea împarte din pronia mucurilor hnnânâ-
" le lor ei şl omul cu nasul cel mare In vestita şi la infinit  me-
morabila grădină a ..Cărdbusuhii"  I 
Publicul! 

Dezastrul Insă al „propagandei"  omului cu nasul mare. rezidă 
îngrijorător in falsificarea  atât a preferinţei  spectatorului pentru 
un anumit sos dc teatru căt şi aceia a însăşi geniului fundamental 
al teatrului) 
Printr o sistematică intransigenţă directorială (I) condusă cu o per-
severentă care cheftuită  intraltfel.  ar descoperi ape şi pământuri 
®om. perse vcieriK ireductibilă ca şi formidabilul  vomer al omului 
cu nasul mare. exhibitiuni ce «Intr'un ceas bun*, „s'o vezi p'a 
m e a * sau lai depe mine că* omor*, reuşind să uzurpe prero-
gativele faimei  «Constructorului Soi nes", ale lui „Brand- sau 
ale ..Raţei sălbatice", au creat automat revuişti cari. exploatând 
înclinarea amatorilor pentru acest soi de amuzament, au substituit 
spiritului reconfortant  şi glumei leale, pornografia  crasă. 
Şi epidemia s'a întins! 
Sămânţa întâlnind pământ bun. a prins, iar spectatorul absorbit 
de preocupări In afară  de sfera  artei, a plătit, a petrecut şi recolta 
* fost  fantastică  1 
Şi opera de soi a trebuit să se faneze  lent. In umbra poantelor 
<*«tsU şi a indecenţelor hibride! 

Sărmanul Klopştock 

L a r^volution Surr^aliste 
Dir.: A. BRETON, 16, Ruo J a q u e s Callot, Paris 

C e a ma l s c a n d a l o a s ă revistă din l ume 

„RAY" 
U n i c a revistă d e artă m o d e r n ă tn Londra 

Director: SIDNEY HUNT 

27 E A S T C A S T L E S T R E E T 

U J F â L D 

revista modernişt i lor din B u d a p e s t a s u b 
c o n d u c e r e a Iul T. A l a d a r şl Z . R e m e n y l k 

A N T H O L O G I E 
revue d e l ' avantgarde belge. 
Dir : G . U n z e rue X h o v e m o n t 104 L lege 

7 . A R T S 

un lque h e b d o m a d a l r e d'art 
et l l t t e r a t u r e m o d e m e 

BRUXELLES Biv. L e o p o l d No . 271 

A apărut: 

L A S U I T E 
DANS 

L E S IDEzHS 

DE 

D R I E U L A R O C H E L L E 
LA S A N S PAREIL 

Sturm, Dir.:  Walden,  Berlin 

Anthologie, Dir.:  G. Linze,  Uege 

A. B. C. f revistă  de  arhitectură,  Basel 

L e s feuiles llbres, Dir.M.  Ariană,  Paris 

M a n o m e t r e , Dir.:  Malespine,  Lyon 

Noi, Dir.:  Prampolini,  Roma 

P r a e s e n s , artă  poloneză,  Varşovia 

Zenit, Dir.:  Mitzich,  Belgrad 

L e s C a h i e r s d'Art, Paris 

Voulolr, (constructivism),  Lille 

Horizonte, artă  nouă,  Afexlco 

D o k u m e n t u m , Dir^Kassak,  Budapesat 

Clarin C o r d o b a , Argentina 



= CAHIERS D'ART 
revue de l 'avantgarde artistique d ans tous les 

pays publ lâe par 

C H R I S T I A N Z E R V O S 
tout en 6tant la revue la plus rlohe du m o u v e m e n t 
mode rne cahiers d'art reste quand m S m e le pâ-
riodique le mellleur march6 . a bonnemen t 110 frs. 

157 BLV. ST. GERMAIN PARIS VI. 

P I C A S S O 

oeuvres de 1920-1926 par CHRISTI AN Z E R V O S 20 pages de 
textes illustrâ de dess lns plelne p age 40 Hellotypie 2 p lanches cou-

leurs. Edltlons des Chah lers d'art 157 Biv. St. Germaln Paris. 

V e r i a g d e r S t u r m B e r l i n / W / 9 
Potsdamer Strasse 134 a 

Expressiomsmus ist die Kunst unserer zeit 
VORZUGSANGEBOT!!! 
Das entfcheidende Buch 

uber den Expressionismus ist soeben in 3.—10. 
Auflage crfchicnen, nachdem die ersten Auflagen 

in kurzefter zeit vergriffen waren 

Herwarth Walden: 

Einbl ick in Kunst 
Halbleinen gebunden Mark 2,-

75 ganzseitige Abbildungen der Hauptwe. te der Ex-
prcssionisten, Kubistcn und zuturiften aller Lander, 3 
vielfarbige Tafeln, 10 Aufsâtze von Herwarth Walden, 
grundlegend Hir die formulierung der neuen Kunft, 
Gclchichte der expressioniflichen kunft der Gegenwart 

Musterhafte  sorgfăltigste  Ausstattung 

PENTRU BIBUOPHIUî 
IN „LES GAHIERS NOUVEAUX": 

RESSEMBLANCE 
GEORGES OUDARD 

ed. KRA 

A apăru t : 

Suzanne Lenglen 
viata şi victoriile celebrei cam-
p i o a n e f r a n c e z e  d e tennis 

de 
Claude Anet 

A apărut: 

NATION ET CIVILISATION 
LUCIEN°EROMIER 

O NOUA TEORIE A ELITELOR CON DUO ATOARE 
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V i n t î t r e 

A N T H O L O G I E 
DE L A N O U V E L L E 

P R O S E FR ANQ AISE 
Bibliographies, et textes inedits de 
Jean-Richard Bloch, Blaise Cendrars, Joseph Del teii, 
Pierre Drieu la Rochelle, Georges Duhamel, Leon-
Paul Fargue, Andre Gide, Jean Giraudoux, Panait 
Istrati, Max Jacob, Joseph Jolinon, Marcel Jouhandeau, 
Valery Larbaud, Pierre Mac-Orlan, Henry de Mon-
therlant, Paul Morand, Jean Paulhan, Marcel Proust, 
C.-F. Ramuz, Georges Ribemont - Dessaignes, Jules 
Romains, Andre Salmonf  Philippe Soupault, P. Valery. 
Un volume 25 Fr. KRA &DITEUR 

901. - .OLTENIA*. Str. Imp«UU No. 1. 


