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nature-'J1lorte 
une boulei/le de porlo el un banjo 
des coings solides de Van Gogh sur une table 
coeur ruisselanl les lampes -
ce fie auherge enneigee dans un Irou du Tyrol -
oii sont les palmiers les sables 
prospecfus de uoyages 
il o suff, d'un Irain qui meprisâl les rails 
nous auons fnit la nuil 8 I{ms. a pied 
la fempe/e e fai! un ma/eloi dans les cordes 
mes compagnons de frain etaienl des yugo-slaues 
c'etait des etudiants 
ils par/aient de leur soupe aux belferaues 
nos paroles eloi! des oiseaux mori de gel 

une bouleille el un banjo. ou mur -
fille de I'aubergisfe accent al1lrichien 
arbusle d'Adlersberg fruit de neige 
aisance de murir parmi les calasfrophes 
jaiflissemenl des jambes 
j'y deuine la peu frouble comme un regard 
man coeur ou 10 pendule 
tan jiul1ce fleuril a lort sur mon couleau 
j e n'aÎ jamais lue persanne -
c'est I'alcool qui me monle a la lele ou les jambes 

persanne n' esl hors /' occident -
nuil sans chemise sur le laii mouuant du paie 
oiseaux des mers ousfraies 
peu/~elre un peu Irop blancs 
lu es si seul que lu os oublie fon râie 
de quoi voulais-fu bien parler 

la terre bouge 
voi/a deja qu' elle crie dans la peau 
line bauleille el un banjo 
el cefte uoix sans bouche 
laul mon passe esl Iii donl je n'ai plus que faire 
san sang Iroue la neige -

c'est un naye qui ne ueut pas qu'on le repeche 
regard de /'allitude oii les oiseaux tournaient 
s'i1s y perdaient la tele -
le si/ence qu'on coupe avec du diamant 
le femps y joue a pile ou face auec le vide 
aux racs du deuenir les biches se suspendent 
on n'y uil que de chasse 
an_ n'y meurl de hasard 
verre ou blanchcur poids ou masse 
lous les chem ins des hauts~parlc?Urs 
toute pierre un tiroir qu,i ouvre sur le gouffre 

ne ueu/~tu pas uenir auec moi a Manlmartre 
c'est faujaurs un Iyrol pour fourisles anglais 
viens naus y ouvrirans un bar americain 
naus y ecauferons la chansan de coklails 
les rixes y seranl morlel/es 
tu uerras le degoul qu'on appelle plaisir 

n se vat/ra pour la beau!e perjide el chasle 
on saurire (era des marls 
ilie de I' aubergisle accent aulrichien 

I ui garde en la lenue je ne sais quoi des alpes 
I . jusque dans lu peau 
f banheur qui expire 

n bauleille el d'un banjo. 

-
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george bogza, victor brauner, filip corsa, b. fondane, al. 
marius, moldov, sa,a pană, stephane roll, tristan tzara, 

urmuz, ilarie voronca. ~ 

Victor Brauner 

CONCLUZIUNI 
Descuiat vintul un suris trimis 
vorbele se răresc ca pietrele de hotar 
caligrafic cimpul in pulpă scris 
aierul înaintează atît de străveziu fular. 

Concert anotimpul un salt intre 
nceputul ceresc minut in «rgint 
se rupe glasul ca din trestii o luntre 
drum pierdut in palmă ca absint 

Umărul tău, ce atlas, 
cum ii ~tiu golfurile, şes urile in declin ' 
suni in ierburi sufletul ca pas 
milităresc , prundi~ carnea ta ride cu lumini 

Mai cunosc in plus alte bucurii 

DESEN 

prin ochii tăi am trecnt innot marea minecii de-atitea or i 
zările mă primesc ca brutării 
salcîmii, ce ma~ini de scris in culori. 

Aici tresare vitrina precum obraz 
stele deplasez ca figuri de sah 
să-mi implinti privirile ca brazi 
'se leagănă singele nostru ca hamac. 

Vapoare catedrale pleacă sosesc j precum clorat 
de potasiu tăcerea in cristal 
uneori ploile un afis desfă~urat 
pădurea ~i-a vopsit' frunzele pentru bal 

Crede-mă) somnul deschide bariere 
infloresc barurile, cinematografele ca etichete 
toamna ca un oraş te frămintă te cere 
cumperi in librării sboruri apusuri continente 

Dar ce mihnit e surisul funcţionarului de la ghilileu 
e o chitanţă inima lui, două scrisori cifrate 
pupilele; cind ne leagă buzele un curcubeu 
ljIi viaţa te inserează cu un naufragiu cu un frate 

Străzile duc spre suferinta veche 
vinele noastre sint catarguri pină ul)de exist 
umed tresare lampa ca ureche 
final ezită glasul tău ca trapezist 

ilarie voronca 

• 
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SCURT- CIRCUIT 
U R M U Z 

Un inijiator nebănuit prin trecerea lui, un boxeur printre 
muze, un poet neverosimil pentru înj&legerea aparentă şi un 
hantat, hilaria . - prin 1918 cred - cafeneaua cu manuscrisele 
lui extravagante şi - atît. 

In spatele lui, însă, cîrtija unei nevroze, un lut care nu se 
asimila humei cotidiane, udat pentru o ceramică de o altă în
condei ere, îl scuturau. Că şi·a pus un glonte la butonieră, 
încheiind, astfel, dezastrul unei vieti pe care el o trăia dimpo
trivă, n'a tulburat aproape pe nimeni chiar. A suferit un prieten 
bun, care se asimila bohema lui, la deboşele şi la fantezia lui 
de un umor tiscujit al rectiliniei poncife; şi-au rămas minunaji 
doi, trei prieteni mai latenlli. 

L'a încurajat - pe vremea lui - pentru o evidenjă, două, 
cu vorba optimistă un vizionar şi un poet mare atunci şi acum' 
l'a certat şi l'a publicat în revista unor consilieri politici şi'~ 
llc21aş timp exhibitionişti literari. 
, . ~'a !recut .peste el uşor ca peste păpădii. Poate-totuşi-

1 a CItIt cmeva In aburul de rom la ceaiul unei doamne a rîs o 
duduie cu obraji de cozonac şi şi·a scuturat maldărul d~ bojoci 
trandafirii un haut·parleur de soUises - poate! • Peste cÎji-va ani, un lest tînăr de Înaripaji şi iconoclaşti, 
un amor s.~o~tan, un teren apt pentru luneta lui, l'a purtat prin 
muzeele Vll, In frunte_ I se re cunoştea umerii de azur viziunea 
PIn~ la o cupolă de alte adîncimi, o sevă nouă ce suie şi sufle
tul In talaz sparge digul unei propriri În clei. 

Inauguram pe vremea aceia adolescenja maturităjii mele_ 
Buimac dintr'o literatură de stafide şi'n care nu mă dibuiam 
n~v~l~se~ cu .0 mitralieră sub brat, perforînd ca pentru mărgel~ 
pasanl~ ,?r~Itoare, oglinzile ruginei, nombrilul În argint al ste
l~lor ŞI:} IUblam pe Bufty cu urechile lui nichelate, legat de un 
laruş pentru circuitul unei stricte circomferinte şi-mi părea a fi 
un atlas ducînd pe umiirul tălpilor 10t globul plat al solului -
l'am iubit şi-I mai iubesc pe Stamate, pe Cotadi, pe Drago'mir, 
pe AlgHzy (cu patronimicul său literar Urmuz e singurul care 
poate fi opus patronimicului Caragelesc) şi toată proza lui pusă 
pe un trapez. văzut răsfrînt în logica lui aparentă, de un umor 
ca"!:e. e numlll un pretext, poate, stabilirii unui gen sufletesc, unei 
contIngenj~, o cerc:t~re cu un ochi de satir a moravului bleg, 
co~un, adiacent. Gasise Urmuz prin umorul lui o elementare 
noua a subiectului literar şi o juxtapunere inversă: Un erou avea 
at~şat pe sp~te. capa.c~! u~ei cutii de pian, ca să aibă pe ce 
urm.a ~uşte~lI ~I !~CI.nJJ lUI; ~n altul jinea în birou pe cei doi 
bum pn~tem. al . sai ŞI cu can se consilia: două bătrîne raje; altii 
aveau wClocun dm lemn aromatic, bărbi rase şi mătăsoase, o 
nev~sta avea forma unei mături pentru o practică ad-hoc. 

Dar un moment nu încerc să mă opresc să cred că lite
ratur~ lui .Urmuz ar ~i um?riSti~ă. Umorul lui magnific de-astfel, 
e .chlar tnst, compahsan1.. Depaşit de genul propriu zis, humorul 
lUI e un alt anatomist cu o strînsă confuzie psihică. Intr'o cer
cetare de .su~diviziuwne, e.roi! lui ni sînt apropiati prin capriciile 
pentru can CIteodata, toll sIn1em slabi, fictivi, camuflaji. Inde
pendenta lor .în opera lui Urmuz e doar aparentă scrupulului 
nostru meschm. Eroul lui Du-i istet şi nici umil. Nici un Păcală 
nici ~n D0.n Qui~hotte, nici .. o. afinitate cu ei, nici un optimist 
convms-:-cl numai personagll mcongruente în caruselul fanteziei 
autorulUI lor. 

• Urmuz creiază î~ comprimate stricte, lapidare, ceia ce·a 
pus In alte. ?erspect~ve, . în lungimile lui Barnabooth, Valery 
~a~baud. Abl!ltatea. lUI e mgeniosul debuşeu, Într'o epocă herme
hca, de-a scapa dm banalul repercutat la o surpriză, la ° deza
gregare. Pe vremea ceia, Marinelti încerca noul său imn aşe-
zînd dinamitele futurismului. . ' 

'Dacă mişcarea dela Ziirich, cabaretul Voltaire, l'ar fi avut 
a;ol.o În .pulsulw pro~ice lui, s'ar fi culminat în producjie, în curaj 
Ş! şI'ar fi d.esf?cut .m!r~aga in~ividualitate. Urmuz s'a născut şi. 
s a p~o~usw I~t~ o chpa Impropne nervurei lui; lăsînd în pămînt 
~um~l radacInI.le cu suc virgin, deşi singur descoperise un plan 
medlt, .;onst~~I:~ un telescop pentru infern, un reflector pentru 
oamen~l negru ŞI mventase un apocalips al burlescului. 'Lipsa însă, 
al unUI grup de aventură, care interioară exista cu el, inerentă 

n 

OBSERVI CUM INCETEAZA VARA ? 
Călăuza internată a stat ca un ceas 
linil?tea bate in timple, eu: intră, 
emoţie ca un cor urcă scara, 
observi cum incetează vara? 

Intre mintea ~colară şi Mozart 
geniul dactilografiei - mă mir? 
Degetul gondolă pe geografie 
ancorează in Quadalquivir. 

Paranteza reverberelor, memorez 
Dionisie ca morală ~i paragraf, 
să ucizi rivalul iată lectia 
dela 5-7 la cinematogr~f 

u 

filip · corsa 

CANDELA-STEA La mormintul lui Urmuz 

/ Artere tăiate de surîsul tău slobozesc cascadele sîngelui. 
lată candela aninată de ,fîntîna arteziană a insului biologic. 
Sînge. Sînge. 
In ce planetă s'a isprăvit sanlul in care oamenii te-au găsit 

a d~ua zi? . 
SÎNGELE, în ce mări s'a revărsat, ce corăbii a înecat, ce: 

marinari a înebunit cu roşul lui ca o viziune pe exaltat, I 
Ştii, Urmuz-boschetul dela şosea, cavou al inimii tale: 

fusese pînă atunci cameră nuplială a multori nunti clandestine. 
Iti bănuiesc surîsul tău suprem în clipa apăsării trăgaciului. 
In toamnă-sîngele craniului ti s'a revărsat straniu şi generos 

peste sîngele curs din himenele deflorate de cu vRră. 
Sergentul din post n'a auzit hohotul tău omeric şi în clipa 

aceia cîte îmbrăjişări de cadavre vivante)lU aveau loc în preajmă. 
ŞOSEA~femeie frumoasă, ji s'a spart zimbetul în actul 

funest al unui creiator. 
Degetele tale pline de sînge prin cîte din fruntile acestea 

senine se vor împleti ? 
Nimeni n'a ştiut. 
Nimeni n'a oprit gestul. 
Numai EMIL GAYK plîngea undeva că a rămas fără tată. 

/Odată cu tine, s'a sinucis o legiune de îngeri şi Dumnezeu a 
_ fost nevoii să poarte multă vreme doliu la mini. / 

Tu însuji Dumnezeu al unei lumi mult mai absurde celei 
din care făceai parte, ji-ai lăsat creaturile să rătăciască în besnă. 

In fiecare noapte, la mormîntul tău, Cotadi cU DRAGOMIR~ 
ALGAZY cU Grummer ingenunchiază grotesc şi dezarliculat îji 
aprins! o candelă ca o stea. • 

/ STEA-jie care ai ŞTIut să AI ochiu nou pentru privit lumea. 
Stea-tie care ai avut mînă să corijezi în strîmbături erorile 

·simetrice ale naturii. 
Stea-tie care ai avut zîmbete ca sentinje, fraze ca orga-

nisme vii. 
Stea-fie care ai plămădit din bezna creierului o lume nouă. 
Stea-tie singurul care ji-ai întrecut enorm contimporanii. 

încît te-ai rătăcit în viitor'/ 
Stea-jie care te-ai înfrălit cJl moartea dîndu-te humei prin ·ojel. 

ÎSTEA-ŢIE . CARE AI FACUT DIN DEZECHILIBRU O 
VIRTUTE. 

Candelă-tie Urmuz, iji aprind fratii tăi din laptele sînge-
lui lor. / george bogza 

oricărui focar fante~ist, a făcut ca să nu ne fi rămas, bine im r 

pregnat, din Urmuz-de proportiile certe-un tip din / cea mai 
autentică fizionomie al unui Jarry romîn; al unui premergător 
mai elocvent, al unui răsturnător mai temerar de calcule mon
diale1 Deprimarea lui continuă, insuficienta unei definitive hotă
rîri, nu i-au dat răgazul să pună faptele şi să ne lase legatarii 
entuziasmului intreg, al unui Ubu-Roi, unui cer de hohote, o 
fîntînă de cerneală. 

Tocmai activitatea lui comprimată, prezentarea lui timidă, 
teama de o prejudecată pe care în fundul lui de mult o pier
duse, l-au făcut să treacă printre contimporanii săi nu numai 
neîntăles, d~r şi neobservat. Publicat în I Cugetul romînesc, 
Punct şi Bilete de papagal-cele cîteva schite ale lui rămîn o 
frescă in desvoltarea literaturii romîne, pentru o antologie strictă 
a. anilor de acum. stephane roll 

( 
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Victor Brauner DESEN 

, Bifurcation 
les mers disparates propa,gent .'onde de leur indolence 
dans les Iits aux draps de blanche ecume 
au bruit des pages des vagues tournees par le lecte~r du de! 

Inassouvi 

u 

A N T o L o G 1 E 

Algazy este un bătrîn simpatic, ştirb, zîmbitor şi cu barba 
rasă şi mătăsoasă, frumos aşezată pe 1\n grătar înşurupat sub 
bărbie şi împrejmuit cu sîrmă ghimpată ... 

Grummer are şi un cioc de lemn aromatic ... 
Fire închisă şi temperament bilios, stă toată ziua I mgit sub 

tejghea, cu ciocul vîrît printr'o gaură în podea. 

Emil Garyk -este singurul civil care poartă pe umărul drept 
un sus\inător de armă. El are gîtlejul întotdeauna supt şi moralul 
foarte ridicat. Nu poate fi ostil multă vreme cuiva, dar din pri
virea-i piezişe, din direc\iunea ce ia uneori nasul său ascujit 
precum şi din împrejurarea că este aproape în permanenjă 
ciupit de vărsat şi cu ung~iile netăiele, îji face impresia că este 
în tot momîntul gafa să sară pe tine pentru a te ciuguli. 

Ţine să fie biRe pregătit pentru ori-ce eventualitate şi de 
aceifl doarme numai în frac şi mănuşi albe, păstrînd ascunse 
sub pernă o cantitate respectabilă de pesmeji şi... o mitralieră. 

Cotadi este scurt şi pîntecos, cu muşculatura proeminentă, 
cu picioarele îndoite de două OTi în afară şi odată înăuntru şi 
veşnic neras;" Părul negru ca pana corbului e plin de mătreată 
şi '~încărcat cu sclipitori şi scumpi piepteni de baga. 

~ Dragomir este foarte lung, cîrn, cu ochii rotunzi şi foarte 
mobil; avînd gătul subtire de culoarea cafelei cu lapte şi fasonat 
ca la strung, şi purtînd două s ,nocuri fine de păr, lustruite şi 

negru ca pana corbului, care-i atîrnă ca un deci metru pe ceafa-i ro
tunjită şi l\"înd să se scurgă din ele la vîrfuri cîte 2 picături lim
pezi de untdelemn frantuzesc. 

Sentimentul putrrnic şi neînvins de tată îl trase însă înapoi 
la lărm unde cu o mişcare dislrată si nervoasă şi în mijlocul 
nepoUlor iubiti îşi C1lsu două tampoane de sugătoare pe căp

tuşeata mucegaiului a smokingului său şi imediat după aceasta, 
şi fără a mai pierde timpu17~se furişă, neobservat de nimeni, în 
camera scundă dm fundul- curtii trecînd la religiunea mozaică. 

I'almable caresse des nuages Acel capac mai servă lui Cotadi şi ca perete pe care se 
se dissoud derriere la brume urinează mai ales iMna, cînd e frig afară şi nu poate eşi din 
la promesse tant attendue il I'horizon de tou sourire 
la terre il sa rupture deploie la pierre blanche et fine, prăvălie, deşi trebuie să-i fie destul de dezagreabil aceasta, 
d'un sein solide de geante offert il la longueur du temps capacul fiind ataşat la spate iar nu în fajă_ De asemenea el 
et le vent se mord les levres dans sa rage nolre servă la nevoe , de urinat şi pentru ceilalji clienji mar vechi ai 
brlsee est la transparence traversant les verres de nos magazinului şi pentru intimii casei deşi, încă dela început, Co-

existences 
le vent etrangle la parole dans le gosier du village _ tadi, cu ocazia instalării mecanismului, nn era dispus să facă 

pauvre viilage nici o concesie, probă că pusese pe un zugrav de firme să-i scrie 
sa vie d'etranges ectaircies pe acel capac: "Murdăria oprită"_ 
cassee est la chalne des paroles couvertes d'hivers et de drames urmuz 
qui reliait les intimes ectairdes de nos exlstenc8s ---------------------~...:.;.....;.,......:.---
et le vent nous crache il la figure • In numerile viitoare vom publica "Le bateau ivre" tradus 
I'animale brutalit~ de tout cela de B. Fundoianu şi Ilarie Voronca. 

SONATA DE SCHIMB 

Luna isi scoate ochii din vîrful munţilor 
aici gr~ierii pisează tăcerea 
stafiile cîntă pe viorile punţilor 
~i odată cu bivoliţele naşte şi muierea. 

Urşii albi sint zăpadă În plus la Polul Nord 
E o glumă I ha! ha! ha I 
sergenţi de oraş, gesticulează ca păpUl;>i. 

trist an tzara 

lui George Bogza 

• Reapare 

integral 

lJlllJ 
În vechea lui formatie. 

REDACTORI 

Saşa Pană 

Moldov 

APARI. LA ZI'NTÎIU A FIECAREI LUNI 

fi Noaptea se impiedică in fiord 
ici ~i scirţiie vîntul in cer ca nişte uşi. [nD~rnnNn~Nln. Bucure~ti I,-Căsuţa Poş~ală, 114 

UI\L~rUIIULn H. Dorohol,-Str. 1. C. BrătIanu, 33 
11 al. marius ,./ 
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u VEST/AR 
lui Itephane Roli 

CĂRŢI - REVISTE - VERNI3AGII POST -SCRIPTU M IMAGINI 

Zilele au trecut precum foile din calendar. Erai pe cadranul 
inimii refugiu şi ora XII. Am avut timp, dar n'am vruf să cunosc 
angrenajul fiintei ce svîcnia în tine - deşi îmi place exaciul 
şi mă farmecă preciziunea cubului. O singură dată ti·am radio
grafiat sufletul şi m'am împiedicat în osatura plăcii. Multă vreme 
am uitat să rîd. Am ,voyajat de dteva ori în jurul globului în 
putine secunde. Eram unda parazită şi cînd apăream degetele 
căutau comutatorul să mă alunge. Nemullămiam pe toti şi mai 
mult pe mine. 

li Poetul şi prietenulliarie Voronca il scos de sub tipar noul său volum de 
poeme. Prietenia lui cu Constantin Brăncuşi e in succesul ilustraliilor pe cari 
acesta i le·a tiiiat cu dalla din cer pentru noua sa carte 

PR.ANTE ~i ANIMALE (colectia Integral) 

vor apare 
CHARLIE BLUM - omuB de după u~ă - roman de Ion Călugăr~ 

il POEME IN AIER LIBER de Slephane Roil cu desene de Victor BraunlH 

Plecarea trebuia acc~lerafă. M',m prezentat la ghişeu cu 
surîs pe măsura gurei mele. Cineva îmi despica falia în planuri 
paralele şi o depunea la picioare. 

In pervazul ferestruicei, era capul tău. Nimeni nu vroia să 
admilă că trebuie să reNAŞTL Am Întins mîinile ca un cleşte să 
te scot prin deschizătură. Dar ai strtgat INAINTE de-a ieşi. De 
supărare m'am transformat într'un automat care mişcă violent 
mîinile şi picioarele şi·am însemnat un GOL pe cadran ca să 

exişti prin absenta. Unanimi-cei prezenti-au hotărît să oprească 
.oarda; dar îşi ratau intentiile cînd pătrundeau în cercul impe-
iului meu fără supuşi şi fără nesupuşi. ' 

In cîteva ore, puterea mea - frica lor s'a colorat plicti
sBor. Am plecat pe drumul cel mai scurt pînă la marginea 
pămîntului şi acolo am svîrlit (probabil în Ether) cheia meca
nismului PERSONAL. 

De atunci au trecut mai multe secole de gîndire. 
Un miraj de supra-impresiuni te-a voalat. Facla despică 

numai ceaţa. Fiecare mă'ntreabă-Ai revăzut-o? Mi-am pus oche· 
lari fumurii şi'n ~oc de răspuns prezint o etichetă 

I ORB DIN NAŞTERE 
saşa pană 

Hihă a lui Rumache 
LIN I I FRTNTE 

CRUCIŞĂTORUL M. O. M. roman de Filip Corsa 

a apărut 
Ili CORIGENT LA LIMBA ROMiNĂ roman de Ion Minulescu 

la geamul francez: 
m1 Ivan Goli - Agnu!; Dei 
&il Drieu. de la Rochelle - Blcche 
il Marcel Jouhandeau - Opales 
II P.·Mac Orlan - Dinah Miami 

R. Dorgeles li II Le cabaret de la belle femme 
lliI Andre Salmon - London et Divoire 
a loseph Delteil - Le pelit )esus 
II ReRe Ct'evel - Etes-vous fous ? 

M. E. Gascoin - Les Religions inconnues 

con -D1lpora.nul 
Redactor Ion Vinea; cu colaborarea D·lor Ion Ctflugăru, 1.. G. 
(oslin, Marcel Iancu, 1. Igirofeanu. R.epr~?UCefl din Marcel 
Iancu, M. H. Max:y, d·na Andreescu.M.Jvromatl, Milita Pelraşcu. ' 
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Hihă 'este un animal dom estic, îmbrăcat după traditiile 
moştenite: un cristal elastic, prin care i se vede inteligenta Încă
tuşată Între dml1e-l~ şiruri de coaste. Singura bijuterie pe care 
o posedă e un faimos evantai ce serveşte de umbrelă, perie 
sau măturoi. 

Dela naşterea sa, n'a provoeat indignarea nimănui pentru 
neruşinarea- cu care-şi poartă goliciunea şi foamea. Face -ori- o 
zontal-rugăciunea către sine: acel:lsta spre a-şi mîngîia dorintele 

vernisajul 1 m'artie 1929 m. h. maxy ====--------------1 corneliu mihăilescu 
aloanele Academiei de artă decorativă 

milita petraşcu 
- Str. Cimpineanu, 17 -

subversive. f3JI • D-na Lucia Demetriad·Bălăcescu va deschide în 5 ianuarie 19:19, in Sala 
_ Academiei de II.rte decorative noua sa expozilie. 

Fiind ateu, n'a ciugulit niciodată mila cerurilor. II D.l Lucian Grigoresc~ va vernisa. expo~ilia d·sale de pictură - in Sala ' 
Cele mai aprinse discutii despre existenta lui Dumnezeu Academiei de arie decorat.ve - la 5 Ianuarie 1929. 

le are cu proprietarul locuintei şi vointei sale, RUMACHE, un • Sc!isoare~ căt~e T. Arg.hezi a ~.l~i B. Fundoianu ,,-ra deslinal~ să 
cÎntăret de romante, încîlcit într'o barbă roşie, îmbrăcat cu cisme apară 10 numarul dtn luna mal al reVistei Integral. On, Integral mce· 
de pîslă şi posesorul unui nas de carton violet, smăltuit cu ste- pînd din acea lună şi-a intrerupt aparitia. Snisoarea il apărut in no. noslru 

precedent CII intirzierea care s'a făcut in sertarul redactiei Jnlegralului. , 
lule, care se lungeşte în raport cu temperatura. Cind cuvintele Pentru o simplă dumirire. 
sînt destul de convingătoare, Rumache loveşte fruntea adversarului, III D-I O. Ciprian, ţ\ulorul "Omului cu mirtoaga", in\lmul prielen al nopti/or 
cu nasul de carton muiat - în prealabil în otet aroma tic. omului URMUZ, a promis un volum din creatiile acestuia. 

Dacă nici acest mijloc de convingnre nu reuşeşte, îşi des- Il aşteptăm cu inima sub tensiune maximă. 
bracă cizmele de pîslă, le trece printr' o şişcornită, îşi astupă II ,,/'a11llt mj'inelllw! le call1emuer! 
urechile şi aruncă 'n nasul adversCJrului obelile sale mirositoare, mais ca nt /JL'empecl!e pos du tout 

d' avolr un Ilil{oltt ,t!gulier 
ametindu-l. des rtirec/turr du rtvuU 

Cea ml:Ji mare plăcere a lui Rumache e să se bage într'un qut se croim! adllltes 

calup de tinichea împrejmuit cu ghiată şi să se'nvîrtească timp yu , 

de 31 zile-în luna Iulie. CI Brigandul unui imens ca Iair literar ne primeşte scărpini~.du-şi hemoroizii 
Iarna îşi atîrnă - ca o coadă - un samovar de tablă lito- şi cu zîmbele de cocotă aciduleazii cu urină. 

Nu-i vom plăti nimic! 
grafiată cu fi'guri japoneze, încălzit cu focul discutiilor, oferind • 

Poelul ştie că: 
un pahar cu ceai şi o lingurită cu zahăr pisat-măturătorilor. Luna şi cu una lac două. 

Singura mingîiere a lui Hihă e aurora de smîntănă a Rosinantei. II Stimata Toamnă, omagiile mele. 
Cînd muri, Rumache îi scoase creierii, îi Cţlsu de o perie II Printre cîinii elegiaci sub l~nă, ciji poeţi n'or fi pierind ? •. 

mătăsoasă şi le vîndu frizeriei mondene pentru emblemă. • Dacă şi poetii ar fi fost comerclanji, demult am fi avui falşificate din 
De-atunci, Rumache trăieşte din venituri, sub forma unui sticlă proastă: cerul, stelele, ingerii şi neclintirea. 

camion. moldov • Ce mai faci, Călugăru ? 
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