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Also
spraeh
die goldene
Kette

MOTTO:
Tancuri multe se
aştern, n u mai
unul e etern, cel
ce f u g e din infern.
-

-

\ i

1

U
|
.•.

r

t

s

u Ş
c t
El
8) r
t

s

1

t

u
n r
u

i

OL

E
U

s

1

u
INI

n
IPX
n
dl

n
MORALA:
Tancuri multe.se
aştern, n u m a i
unul e etern, cel
ce f u 9 e din înffern.

von
S. Pcrahim

Dans une c h a m b r e separee un
hornme et une vache s'amusent tete
â tette.
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Din volumul „BUMERANG"
Destăinuiri
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în ud

Mi-am bătut în buze pinezele dinţilor
şi sânii tai au răsunat zaruri pentru jocul târziu.
Patineurii au sgâriat ghiaţa din vine
şi sângele, paraşută'nchisă,
şi-a strigat imnul său în curcubee;
ai aşteptat prăvălirile în abis
precum obloanele privirilor tale ascunse,
în holdele covoarelor semănate pe divan
ţi -am spălat torsul în luminişurile aleelor
ţi însetat am pipăit oaza pentru cămilele din noi.

cu trupul îmbrăcat pe speteaza monahilor din gene,
picioarele tale, fixativ al pietrelor.

Ţi-am strigat numele prin toţi porii
şi decolorat a fost răspunsul închistat în fulgi,
am sguduit clopotele obiectelor din casă,
am muşcat pereţii, teracota sufletului,
şi aşternut podea pentru picioare am răvăşit gândul.

Pe tinichelele acoperişului tău, am căzut cu ploaia din glas
picături, caravanele, au supt apoi frigul
şi lipit cu capul, eşafod pe zăbrele,
am prins în dinţi îmbrăcămintea sifonoforă
şi-am desfăcut nasturii
precum vinele.

Cu mâinile lipite de înălţimi te cutremuri,
în priviri se văd ascunse prosternările,

Clopotul lipeşte mărci în auzul sculptat în noi;
ferestrele îşi desfac bordura lipită pe buze
şi bumerang, alama desface cuferele
şi acoperă trupul şi fruntea.
Pe treptele din faţă, lăieţii din mine s'au spânzurat de
şira spinării.

Gherasim Luca
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Un cerc este un mit al matematicii. Un semicerc va fi semit al
matematicii.
Un bas face parte dintr'o bandă.
Un contrabas va face parte dintr'o
contrabandă.
Reîntoarcere în trup

Sondaj interior
Dar latifundiile închid un parc ca un ierbar,
O terra-novă'n linoleum, eşarfe 'n curcubee,
O junglă care'nchide peronul unghiular
Şi ce panteră albastră se sbate pe alee!
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Staţiune transalpină cu bulevarde'n pluş
Şi cu gingii de gumă, fardate şi hilare,
Un transatlantic abordează surâsul ca un duş,
Pe arenele ştiute, adânci şi circulare.
Cum intersecă şi succed metrourile albastre,
Islanda răsturnată de golf-stream-ii afoni,
Âcelaş gang reflectă un insectar de astre
Şi se tărîsc spre dânsul călugări teutoni.

Aurelii! Baranga

Dar ochii principesei n'au mai jucat ping-pong,
Când şi-a simţit în carne sculptată o vertebră.
Ii răsunau în creieri halucinări de gong
Şi sala de spectacol se turmenta în febră.
Foyerul era vid închis şi pneumatic,
Compresele, afişe, se condensau în trup,
Arbîpelapul cărnii se răsturna prismatic,
Se dilataţi sub pleoape pupile ce se rup.
Dar ochii principesei din nou jucau ping-pong,
Când glasul şi sondajul scurmau în claviatură,
Afişe de spectacol de mare anvergură
Şi sânii principesei, cum piese de Mah-jong.

ei
zace pagina IV~a
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GÂND

M I T

URMUZ

Un doc pribeag sădit în păr de aţă
Se prinde pasta cu lipici
In ploaia de viermi, au răsărit sicriele,
pompa timpului şi-a destins muşchii, conŞi peste tot cadrane se răsfaţă
ducte invizibile au început să pipăie un suŞi nu-i nimic de scărpinat aici.

îlet ca să se verse. Au căutat pori în orice
suflet dar orice suflet era lipsit de pori.
La ce să cauţi loc şi cu piroane ?
Când însfârşit minunea s'a înfăptuit, conductele,
cum şerpii s'au încolăcit în jurul
Sus este cerul, jos e orice vrei,
lui Saşa Pană, şi a simţit acelaş Saşa Pană
Dar tot de jos o mie de baloane' revărsându-se fluvii, iar zidurile ce s'au
Pornesc acolo negustori cercei.
opus s'au sfărâmat.
Şi când firea ridica la apus un zid pentru
lumină şi în suflet un zid pentru simţuri,
E lat şi ros castanul din privire
apele isvorîte din mormânt, apele pompate
Şi numai tu cadrane să săruţi.
de cele mai viguroase destinderi; l'au dărâTe rog primeşte totul în oştire, -_ mat şi l'au gâtuit din nou.
Somnul a fugit departe iar luntrele cu
Tu ai ostaşi şi cocoşaţi şi sluţi.
un singur chip multiplicat cu milioane i-au
adus colaci salvatori.
Şi sgribulit de frig, Saşa Pană s'a pitit
în luntre, odihnindu-se.
Iar când au privit profanii regiunile deA
vastate nu le-au văzut; i-a orbit lumina în
L
formă de serpentin întrerupt: Urmuz.
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Pentruee să mai picuri stalactite de sânge?
Un singur A a fost naşterea ta, un simplu Z sfârşitul.
Tu vei râde poate puţin, poate mult.
Şi totuşi, cu o singură varga pe tălpile
sufletului, sufletul se calcă pe el însuşi în
picioare, că d'aia e suflet. Şj dacă totuşi va
fi tot, e acelaş lucru pentru tine, pentru ai
tăi şi ale tale.
Sac.
Nemernic sac \
Dar într'un sac cu zahăr (cu un miligram
de zahăr) încape mult piper negru şi iute.
Mai iute ca lumina, mai iute ca întunericul,
mai iute ca el .însuşi.
Şi la orice voce nu se răspunde între
frunze decât cu nişte fulgere dresate, ucise
prin dresare şi îmblânzire, ruginite prin crer
zare, înegrite de noroiu, fulgere de noapte,
fulgere cu putere în soluţia veşnicelor nopţi.
Lopeţile serii mai pătrund în suflet mai
mult, mai adânc.
E prea alb să râzi mereu; orbeşti de lumină.
E prea negru să nu râzi mereu; orbeşti
de întuneric.
Mereu. Mereu. Mereu.
Totul e un acces de nebunie de care a
fost cuprinsă o limbă şi puroiul se revarsă pe
noi, în noi, ne disecă, ne dizolvă, ne mănâncă.
Şi poate când tremurul serii va fi singur
care Să rază, ai Să faci din orice soare un
ucigaş şi ai să te dai peste cap ca groparii.
Sesto Pals
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Gravură în linoleum
de
S. PERAHIM
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Genesis, cap. VI
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Potop!
Noe!!
Da?
Potop.
Apă în galop.
Lacul e miop
Şi totul vede clar,
Iar Noe stă un băj într'un coşmar.
Şi împrejur arhaic
Porci,
Oi,
Boi,
Capre,
Fiare,
Câini
Şi el e singurul mozaic.
Mamă şi copii
Sunt vii.
Şi este ziuă când se scaldă
Natura
El, el,
Sem, Iafet şi Ham,
Dar baia nu e tocmai calda
Şi tremură al doilea Adam.
.

'
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Dansul

nulelor
MOTTO
Vraja cosmopolită plimbă în secole
tentaţia celor 12 sori •
•
;•
cufundaţi în ceaunul
înţelegerii din urmă.

Pe patru stâlpi, creerul s'a înfipt viguros şi a tăvălit
curios filele unei cărţi în care cifra este literă, iar sim- »
bolul, simbol.
împrejur totul pozează în instantaneu şi numai pulsul
tetracular mai bate ritm în poarta trupului. Subit ca pocnitura unui fruct bătrân o furie (poate era înţelegerea vechilor iniţiaţi) traversează mucilagiui savant şi-! pune la întrecere cu propriul său gând.
Te întrebi — încotro ?
In negura vântului, primul ţintaş al spaţiului dintre
frunze se izbeşte de cracă, corp dăruit unei abstracţiuni
vitale şi se propteşte salcâm pentru dunele unei vijelii
divine. Pe pârghie, ochii sfidară o pată galbenă scobită în
calotă. Este tot atât de întuneric cum în viscere, dar hoţeşte
lumina galbenă pipăie nervurele tuturor palmipedelor din pom.
Şi ce dorinţă te cuprinde de a muşca universul!
Câtă nevoie de a pieptăna cu dinţii scoarţa grafică a
acelui pom magic, acolo unde sângele închegat şi parfumat
face grămezi de lavă cuminte, lavalieră pentru câmp şi unde
satirii îşi fumau naiul. Cu sforţări inconştiente, te-ai des-
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meticit; dar pocăit te reîntorci în sutana primei sugestii.
Deodată deşi nu se întâmplase nimic nenatural, cu ceară în
portiţa strâmtă a ochilor simţi pe perpendiculara gravităţii,
goluri jucând tenis cu racheta pământului. Ai întins mâinile
pentru a pipăi materialul, dar forme dureroase ciocănesc
mut în piele, iar tu nu simţi decât pocniturile elastice ale
unui tot. Prin tine, fără a provoca râsul muşchilor trec repede contopindu-se forme de nedesat, forme amorfe.
Firele de păr ridicate S. O. S. înţeapă noaptea care cade ca un Kilogram scăpat din cer. Eşti nervos căci ele trec
prin tine şi tu treci prin ele. Ele însă cu regularitate, conduse de semnul din ultima pagină, continuă, continuă...
Materia cenuşie circulă din ce în ce mai rapid, vârf de
patină rotit pe ghiaţa sufletului. Intr'o ultimă sforţare, întinzi
mâinile şi te prinzi pe tine şi deşi ochii stau în vârful nervului pentru a vedea realitatea, totul e în zadar. Tu eşti
StapcHlU.lt dar servitori tăi sunt inexistenţi şi presăraţi
printre picăturile unei curiozităţi deşertate în cupa nepătrunderii.
<
Te dai înapoi, până ce te regăseşti şi în faţa problemei,
sufletul este topit în noutate.
peslegarea a căzut de mult în catapulta resemnării.
Mângâiat de raze noi, ie reîntorci mai abătut, mai gol
dar purtând în suflet senzaţia zorilor udate cu vapori de rouă,
Mihail Hubert
.

Redacţia:
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îngerii citesc ceeace scriu oamenii cu
pană de gâscă, iar gâştele citesc nu numai
ceeace scriu oamenii ci şi îngerii.
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