CALENDARUL VIU

A' DOUA LUMINA

D "E:: D. leA ŢIE

,

Viliei si
, lui Marius

Co lidia li parcuL era o carle citită cu aLeiLe turmetltale, cu
pc/mL răvăşit, iar prospeţimea afişelor în fiecare dimin eaţă schimba
Dinaintea mea e un fluviu de pene multicolore, peste
decorul oraşului Cit o policromie de sorţuri. P.1sul tăIl descreşte
slamine când prin pLoaie treci, cum p1'intr'un coridor răstul'Ilal. care corabia vîntului se leagănă în reverenţe uşoare, sau
De cîte ori te ciocneşti cu tine pe acelaş bulevard al inimii şi, piatra vi -' a aventurei, deschiqţ, coroanele limpezi, Iărgindu~
protocolar, îţi ceri iertare? O absenţă, două, ., trei: o cupă- de . se "Într'o oglindă de valuri;' Iat~;=,mă iarăşi aplecat spre bu ...
imponderabil, de uitări. Aleia inimii. A leia lUl/brelor cari cresc CII chetul candid al -unei" pagini cu pieptul svÎcnind de o emoţie
/1/1 asasin Îlltr'o uliţă pustie. A leia refrenullli 'P,rimăverii 1928.
, suavă, ca Întîia invitaJ:e la gal- a Domnişoarei:
.
Roză a valurilor te iubesc pentru Ilumele tău palid ca şi
Da, scumpă Domnişoară IQimă, te iau la braţ şi simt
clz[oroza fecioarelor. Dar iubesc şi '{orelele cum te, aşteapţă, din
cillgătoarea de mireasă a corolelor, sel-ţi dea bLl1W dimineaţa - , şi.. , tot sîngele năvălindu~ţi în oBrajii' de azur i ce.::aşh- putea săaţi
spun, fără să ciocnesc cu o irjzare, ceaşca de porţelan a
să //loară la ora CÎnd vei dejuna.
, '
III fiecare april, cireşii culeg ÎIl flori sUrlsul alb al dealuriLor virginităţii tale? ' Virginitate. în ii1ţelesul unei perpetue Întîlniri
cu căp rioare ce se joacă Ln pantofi din pielea lor. Dar 'viaţa ia, neprevăzute, unei Înoiri a seb;zaţiei vestind cu cîtă supleţe
Îlltre crollometru şi agendă, îşi angl'enează paşii peste florile cari căderea unei· mănuşi în obişinuinţă. Privesc Înapoi şi dez....
desellează Ull profil de spumă şi parfum. Zilele se înlocuiesc trisie
ca palatul cu zidurile de scm'latină în descuamare al ltrhivelor, lipesc una după alta, părerile de rău sau speranţele, lipite
de trupul- meu <;:a nişte afişe, neştind un spectacol care nici
4colo documentele sÎnt vechi şi funcţionarii de hirtie arsă.
odată
n'a avut loc. In clipa asta, trenuri se / Ciocnesc pe un
Pauză. Un llcoment de tăcere pent1'll echilibrul verii, pent~-u
povîrniş
al minţi~; un incediu cade brusc ca o pasăre i în
sÎl/ii toamnei.
pîntecul
imenselor
ateliere navale, 'ciocane mari se izbesc
lama. Din acoperişe cresc şerpi cu inflexiuni de fl,;n. [ama
obrajii fetelor mestecă dalii de purpură şi numai copilul florilor într'un vuet apocaliptic şi de sub sărutul lor, aierul se pre=
e aceLaş Îll ' toate anotimpurile. III dimineaţa aceia, picături de linge ca o auroră de.\ funde. T rbmbe largi dar invizibile,
sînge erau Lntr'o alergm:e de fond printre arborii buimaci. La înghit fără veste umil cîte unul tovară§ii de elan sau de
căsuţa postală 114, ai găsit un bilei şi o ecvaţie: "Alege Între
jale şi e din timp în timp, o absenţă fără putinţă de corec'"
miile şi califomia de vise".
Aleia viselor paliative. (Pentru butoniera din filiera voastră tare, ca o caligrafie .. a fulgerului Înt1"9 fîntînă a spaimei. De
ai fill'at doi muguri de azw). Dintre toate zeiţele, aceia care bună seamă o cortin~, magică se lasă- dintr'o dată între mine
seamănă unei stele căzătoare te turbură mai mult. Doreşti un
şi celălalt; şi în doSul ei, dispărutul regflseşte o fiinţă unică
cOlltinent-alt, cu fruntarii de incediu, să te apere de agenţii socie- sau multiplă îmi Jac'e se,mne imperceptibHe primeşte cu un
tăţilor de asigurare pe viaţă şi de cunoştinţele Îmbrăcate În serpentine de prins muşte. Dar globul e acoperit cu c..z.nci exeme, surîs de compătimire ţ'iPetele şi Între bările mele. Ingenull#
deşi stă aplecat într'un picLOr pe catedă Lngăduindu-ni-se să-I chierea şi hohotul dinaintea unui mÎnunchi de oase fără nici
privim pîtză la vîrsta şcolară de ii ani. Ai vrea între S'(lavi o fi- o verificare a substituirii căci D=ta sau altul e tot atît de
gliră de cadril cu 11luşcatele îtz acvarium şi peştii în glastre, la puţin În osul cît şi În îmbrăcămintea lui. De sus, mosoarele
fereastră. Ţi-ai comprimat ochii şi'ntr'un joc magic de linii şi destrama o ninsoare netedă, hamuri de apă se Înoadă pe
puncte ai adormit. bztr'wz joc care creşte în orbita ochilol' tă
orbi. Sub pleoape se ascundea un gâlld oval ca şi glasul aburit al grumajii unor herghelii de viscole, singurătatea se răsuceşte
Talliei. O rază izolată într'o cameră neagră e o lamă îllsujleţită, de şi ustură în ,măruntaie; ca un copac aprins stîruind să ardă
punlllal; dar poemul e undoirea unei raze de vocale vrăjite din ca- sub pămînt la rădăcină.
mera neagră din ventricole spre cerul ce se deschide ca un evantai.
Nu=mi mai rămîne decît aruncarea deacurmezişul, în
1rw~ci punte llIZ arpegiu narcotic de rLndwzici ca mărge/ele, mereu mine Însu=mi, să simt tăişul sticlelor atîtor amintiri în palme
l1ledlte, după cum pe grătarul sîrmelor de telegraf nici o vocală
să tai cu o desfacere a braţelor cortina de unde, să prind'
IlU lzodineşte. Trece legiunea îngerilor şi pudrează aierul cu poîn
dinţi molusca rară sau alga unei înfiorări, nedefinite, ca
Mul aripilor... Primeşte-i defilarea CU mLna la viziera orizontuLui !
v, ş~ când aplecat peste tine vei face cale'ntoarsă, îţi vei reecoul , unui ecou. In tăcerea compactă şi masivă ca un· bivol
gaSI faguri ampreilltele sufletului pe acele piscuri de mătasă spintecînd amurgurile, vitraliile largi par nişte havuzuri imense
ullde-ai cules edelvaisul unei tinereţi de reverii cînd Îţi treceau din care mîinile se ridică albe, rotesc peste privirile de brumă,
calde prill degete pisiei de Angora.
se prelungesc în pescăruş! sau în pînzele' băr~ilor în delir.
sasa
, PANĂ
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Degetul ptpate conturul fiecărui obiect cunoscut dar cu
'o ţremurare atinge butonul de miracol o umbră fuge peste ,
9 umbră, un săltar se aeschide în infinit Aplec urechea
spre şipotul din mine ascult susurul cristal ului depărtîndu-se
pe drum paşii unui prieten perpetuiază zgomotul mort al
ciorilor peste păragini, mărgăritarul lacrîmei se adună încet
pentru secole de puritate în scoica unei . priviri.
Ce se petr.ece atunci în foiţa de cositor învelind pe
j!inăuntru cele mai ascunse tresări ale fiinţei? Care sunt
acele fantastice constructii, ridicîndu"'se sau mărindu ...se dIn'"
tr'odatl:i, ca nişte carava~e de aburi pe geamul unu} anotimp
suptil cu zăpezile oblice ale respiraţie1, cu un chiot de hamuri
mănînd troica prin aier, pînă ce în foamea lupilor se năpus'"
tesc scorburile îngheţate, alunecă prăpastiile de jăratec, Ştiu
că în nici unul din vînturile car~ . mă străbat, în nici una
. din r~vărsările spre care mă încumet, substanţa mea nu se
încuie, nici nu se defineste.
..
Ştiu că trupul şi 'întreaga ' făptura mea, . ridicată în
soare sau în viscol, nu e decît fentila strîmtă prin care sboruri
şi curcubeie s'au scurs, Imi zdrobesc carnea şi memoria ca
să descoper buruiana plînsului sau a surîsului cum a ...si
sfărîma vioara ca să găsesc pe frunza unei ţîndări sonor~,
melcul sunetului iubit. De aceea .dacă îmi poţi lua aceste
unelte: ochii, braţele, plămînii cu care mă ajut să trag Ia
strung pentru mine formele şi culoarea, cu nimic nu vei
putea da în lături năvala de armonii, cavalcadele de invizibil
dimprejuru"'mi. Prin solitudin~a nouă ţipetele din mine iz.=
bucnesc- ca o ploaie de serpentine, se desfac peste glaciala
înfăţişare a liniştii. T remurarea în emoţie a unei mîini zÎm.=
betul de resemnare chinuită la o despărţire (fireşte, toamna
. într' o gară deşartă> revin se ridică Ia suprafaţă, cu o tra'"
gedi~ care mă uimeşte, îmi aduce în gură gustul amar a
unei tristeţe ca o chinină, Nu mă pot opri la mecanismul
copiat cu hîrtie de calc în cărţile de medicină 1,) după cum
nici legile (legile 1) evocărilor sau are memoriei nu m'ar
putea interesa 2). Ţin deschişi ochii în acidul de insomnie
al tenebrelor simt cum inima se încetinează sau se accele...
rează la o amintire venită de unde? mă las învăluit de ne'"
număratele frămîntări în paharul sîngelui tulburîndu.=se, Acum
traversez un munte de ghiaţă cu picioarele muşcate de şerpii
frigului în otravă, acum alerg p rin pădurile tropicale în
urma unor animale uria'şe, iată... mă într'un circ suferind de
legănarea elegantă dar tristă a trapezistul sau alături de fo'"
ehistul unui transatlantic împărţind osînda de flerbinţeală şi
de cenuşe. Dar un chip cu un păiănjenis de lacrimi mă re-=ţine mă face să sufăr, E Ia Pari,') în Spitalul Laenec într'uR
pat murdar şi strîmt cu horcăitul unui plîns oprit în gîtlej,
e bietul Armand Pascal, 3), care nu,:rşi poate ascunde amaruI
~ şi- dJinul că el ri>.mîne acolo, (ştia oare că nu va mai sec'"
- boră ·dintre pene, decît pentru a fi prefăcut Într' UR scrum
' atît de impapabil într'o cupă de care numai buzele azurului
se vor atinge?) pe cîtă vreme noi vom regăsi strada, vitri...
nele, zăpada., Dar noaptea asta m'a chinuit chipul lui, l... am
văzut pricepînd deodată o tragedie din fata căreia se dădea
înapoi cu un hohot de rîs, l'am văzut sp~riat de o singu'"
. rătate pe care doliul o prevestise numai, şi pieliţe lipită de
·oasele fine devenise un trandafir al respiraţiei. Dar noaptea
'. , asta numele tău adorat, Mamă mi.=a venit în auz, şi chipul
tău m'a luminat şi mai trist cu ovalul atît de pur al feţei
şi părul pe care îl ştiam negru ca un zbor, în cîntec, de
mierle, devenise suav şi alb ca o spumă de ecouri pe gă...
leata unui fulger. Şi dacă toate acestea le trec prin cer.=

nea/ă ·1 ) e ' că"'ţi ştiu fiinţa care de atîtea ori a pIutit în acest
refugiu; aplecată peste umărul meu, urmărind volutele de
fum ale memoriei, trecîndu.=ţi prin ierburile cuvintelor zmu/se

din mine, mîinile care în amintirea ' şi visul meu nu s'au pre=
făcut încă În schelet.
Acea rupere bruscă, acea cădere pe un povÎl'11i,ş de
ace, dacă s'a potolit În revolta mea ~ că am ştiut să te
regăsesc să fiu printre policandreIe de secole păstorul care
alături de tine <erai îmbrăcată într'o cascadă de nopţi> să
treacă din extaze în extaze, din reverii în reverii. Cu
ti=
nereţe în voce şi în iubire ai aruncat făptura ta peste destin
ai primit cu un surîs ange1ic suferinţa cumplită, M'am chi=
nuit gîndindu.=mă că dacă nu eratJ.1 departe de tine · Întune=
ricul nu te"'ar fi spintecat şi fărîmat.
Dar m'ai învăţat să presimt şi m'am temut Întotdeauna
să nu treci cu un pas, în nevăzutul de care erai atît de
aproape, Deacea şi acum eşti binevoitoare cu mine şi Îmi
binecuvântezi vise, cum ai atins cu o cometă a emoţiei
realitatea. Deaceea neliniştea pe care o gniciam la tine În
pnvtre şi în gest numai, mi"'a devenit scumpă şi am Întă·
rit='o în evocarea şi în scrisul câtorva prieteni şi al meu,
In alergările pe munte sau pe genunchii mării, prin bule"
vardele oraşelor sau potecile cătunelor, era în tine aceiaş
nesiguranţă aceeaşi aplecare spre invizibil, de care acum eu
îns~mi vreau să mă apropii. Cu cât înaintez în experienţă
şi 10 viaţă, te înţeleg mai pură şi mai rară. Pentru ascen::
siunea pe piscul de moarte În care te afli încerc să împle::
tesc funiile de poeme, încerc să mă lepăd de contingenţe
şi de compromisuri.
~
Şi cu prezenţa acelei fiinţe pe care.=o ştiu în nume şi
111 răsuflet cu o colombă de exaltare, mă rup din pragul de
umpră, mă întorc spre o realitate purificată.
ilarle VORONCA

°

1} Cu cit e mai pasionantll, mai apropiatll de esenţll, vrlljitoria decit meaicina '
Z} In aceastll privinţll, cu adevllrat, vrednicll de cumpllnit este puterea
magicll pe care o au uneori cuvintele. Nu mll gindesc la Intelesul bine Inregis·
trat In dicţionar sau conservat ca un fluture mort In anuare, ci la acele cuvinte
care - poate prin uz - au cllplltat o tllrie de tJmllduire, s'au substituit uneori
celor mai autentice consolllri şi satisfactii. Exemple le=aşi putea gllsi mai ales In
copilllrie. ,Durerea unei lovituri puternicc la gennnchi dispare ca prin farmec
c~nd bunicul sau plirintele prietenos spune: las li cll trece pânli la nuntii. Sau ar
trebui ţinute In seamli acele evocări - fllrli sens util - ala, bala, portocala, ele.
ca~e res~~bilesc magic dreptatea, repun tn ordine bucurii, certe sau acordil juşte
5atlsfacţu. E, cred, ceiace face tliria şi Indreptlllirea Injurllturii. E , deasemenil
forţa de mare intensitate a proverbului. Intr'un studiu excelent despre '~es exem·
les du proverbe, Jean Paulhan a examinat şi pus la punot o serie tntreagl! de
. a~pecte ale tliriei proverbelor. Observaţiunile flicute la malgaşi pot fi aplicate şi
aIUrea. Proverbul vine la sflrşitu[ unei nelnţelegeri, a unei nemulţumiri, nu numai
ca un rezumat al situaţiei ci şi ca o despligubire care restabileşte lucurile şi si,
tuaţia. cCând n'ai cap vai de picioare» sau «Ulciorul nu merge de multe ori la
a?li» sau oricare alt proverb e rostit ca o exclamare vrlijitoreascli pentru forţa ma'
glcli pe care o cuprinde pentru o Implicare cu sine şi cu alţii. E o in"ocaţie 10
care nu se cuprinde numai resemnare (tn nici un caz umilire) c! şi o oarecare
mliSurli de superitate faţll de evenimente şi de oameni. Puţin din felul cum S, F reud
Inţelege humorul. Invingerea lInei suferinte a unei nemulţumiri printr'un cuV1nt de
spirit. Exemplul citat de Freud: Condamnatul la moarte a cllrui execuţie are loc
tntr' o luni spune clllllu(ui: ~ SlI.ptllmlna tncepe bine pentru mine:> Dar . toate a'
cestea nu sunt decât Insemnllri din ceeace voi dezvolta In «Magia cuvintelor),
.3} Cine ar spune cll aproape un an . s'a 'scurs" dela trecerea dincolo a
acestuI adevllrat artist? . '
- , .
'.
.
4) Rtndurile care urm:a.dl, ar trebui poate' pllstrate tn aceeaşi tllcert, con~
ţinutul lor e prea personal ŞI prea tragic pentru a nu _arunca tn ochiul cititorUl!
o parte. din vitrielul care tmi arde pe ~ug memoria, Dacll totuşi mll Incumet si
17 publtc, sll tnfrunt surisul trivial al celui dintii. venit, daell trec peste indignarea
<Justll)? a lui Leconte de Lisle dinaintea aceluia care-şi aratll rllnile In poeme, e
eli a~ ajuns .la o vI~stă ~i o faţll a scri-sului meu . In' care rever-enţele şi madri'
galume nu şl#ar mal gllsl rost, In . c.are toatii. pasiunea mea~ se tndreaptl! spre jlde'
vllrul şi ~uferinţa care s~ zVlrcolesc In mine. Deaceea pin Il la prietenii mei şi
pl~ll.la ~Ine nu poate ajunge nici un ecou din agitaţiile şi toomelile 1IÎllrunte ale unor
prlvltorl care cu obrazul diform lipit de geamul ' Qdllilor noastre Incearcă sll ia parIa
s~oţind lim?a la misterul sllvlrşindu=se Inlluntru. Nil vedeti? ViaţaJe aici, cu toaH! flof!!
el extraordtnarll . dela ţiplitql rQş al curcanuluj' plnll la tnfiorarea de borangic a
privighetoarei. Nu vedeţi? depe balconul In care ne=âm cllţllrat Insll=şi scuipatul
vostru pare o orezllrie nesflrşitli cu f undele strllvezii ale ţlnţarilor cu arlitarea de
pll.curll a cirezilor de bivoli, Să vll mai spun odatll: poemul e carnea şi singele
nostru, reflexul de cositor al artei - tr.ecutll · printr'o conştiinţă a sufel'intei e
singura noast~ stemll singurul nostru Indemn,
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P R 1 V E L -' 1 Ş T 11)
DISCURS
lui lI arie Voronca

ÎI/. sîngele rămas
din 'inceputul vieţii

StilP de putere! V1-eall
sii strÎ1lg În mădulare
toi ce fn tine au
alltenele din soare

-- -

- -

călare pe inform
ţfşnire ideaLă
CII monştri care dorm
ÎI? ca1'llea virtuală

1/isteţe 'n

echinox!
treaz
acoper'o ÎI/: box
CII pumnul ÎI/ obraz
Deşteaptă-te şi

şi secole se I'lIp
ca nasturii din stofe
dil/ nes/îrşituL trup
al primei catastofe

Melancolie, flaut!
aş vrea ll/1 cÎl/tec, aşi
1'I'ea ca lIl/ argon/lld
(/II dJ'1/m pentru alţi paşi

(

Prea sugi ca 1lI/ 'vampir
din cam ea mea, gÎl/dire !

CII tălpile de sare
si coatele În vid

Pail/găllul subţire

a tors

;'inichiuL ros de mare
şi ochiul infinit

11/1

trandafir

de aţă, p entm muş te,
J\![iraClLlos zidar!
duei form ele prea brtlşfe
să sÎngere'n calvar

viII şi mă ia de gît
vioară, dansatoare,
Itldoml de pămînt
să-I ul11plem CII răcoare

şi

ÎI/ fiinţa
, cllrbă
.
.
pe care Il IIllfle-O pUI
fomfeei din bloc statui '
pentm-o 1'iitoare urbii

Si iată-te la pas
CII vidul şi plal/etii

VICTOR BRAUNER: PENTRU CASĂ-ŢI PĂRĂSEŞTI TINEREŢEA

DESCHIDERE

1923

Pădurea, lavalieră
agăţată de gîtul mUl/telui
ciocănitoarea

PLOAIE

DUPA

fabrică

fosilele luminii
licuricii

Hnlll stră1lută de atÎta ploaie.
A cum ciimţele în care stă cosit au Jpart piei/lele
IUIT/inii.
Şi seara e proaspătă.
Ploaia a înlesnit respiraţia CÎmpuLui, a spăLat glasul
privighetorii, a deşteptat din amiaz a stabilă lIlelcii,
a ridicat sÎllge verde ÎIl obrazul fru17 ze lor, a dat d('lf1/11/1 parflllnelor fiindcă a rupt lacătele de po[en.
După ploaie plămîllul deschide obloanele, scoale caplll
pe după gratii. Ca un pămlnt, se lasă pătml/s de apă,
ca UII Illcior poros piaptăIIă lumina
I af ă-I deşteptat de cfntemL spălat al păsărilor
- de cîntecul stîlpilor de telegraf CII degetele îll
contillente
- de larma iarmaroacelor din buzul/are de provillcie
- de herglreliile de cai iuţi şi /c'iră slujbă dil/ stepe
- de sapa cifutătorilor de aur În Camemn
- de biela locomotivelor de mal/ivela orgilor
- de revolfa oglin:ilor care sporeşte În Sud
- de masacrele civile pe covoarele lib ertăţii
şi de tot ce din pmjillne scarpină I/aritlele
şi de sîngele a1'enhtrii-'care gîLgîie În şal/flll roŞII

p e trambulina visului
s'au prăvălit şi urşii
măturoiul lUI/ei
s' aşteme pat tăc e rii
a. ZAREMBA

DES

,--

\0111111111

ral'e

,,<1

Lămpi galbene. . .. p e străzi oftat ...

In rond 1/octurn sUl/et desmierzi
Iubiri ar:;;ii p e ţârl1luri verzi
D e şapt e ori au leşil/at.

O! cap miop, rotund şi chel
Peste acest desen ocult
Sări sprintel/ bombă de oţel,
Reca: i În al/otimp adult.

:;1

.
-

'.
•

N

Sub gîl/duri plumb, stufoşi castani,
fl'ag paşii ceară dill asfalt.
Praf greu pudrat pe vis îl/alt
Vesel gemut şi spin de ani.

apnr~.
.:'

p'

E

In apa I/opţii caut lung
St1'Îng il/ima în pumni şi strig
Un cap rotund ca un cowig
Şi'n noapte cade glasul ciung.

b. FUNDOIANU

1) Din

e O
de ch erestea

1929
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n. FUROA

NOAPTEA CELEI DIN URMA
Un ochh~ se deschide şi p lanela cu -ă1Jezile ciLlI'/,~lite in II? imoze p1'int1'0 ltt,ccwnă alunecă.. alunecii, Anmcă 1Ilănuşa CtlJ1'Op1'ie1'ii imediale in spimlc~ şle1YJÎnd cOnltWU1'ile, strîngînd la Sti b!i01'i
'mttnfii ca cw:pile, In l'id nu se mai ::Mia decit !cwtoma slelelo1'
stinse de mu.lt l ) şi ca o 1Janglicâ fluidă elnl11wl siJ1rJu l' S]J1'C crll'('
jJa~ii rlepll1lf'aU o legăl1r/ 'l'e selena1'ă îlzspl'e o tc'ice1'f' {âl,(~ {01'!â 1'e[e, B'I'C/(el p 1 irlidndll-se inluitivele 1ntn[i foatp .'{f' l))'(lvâliră În
hpslÎe ('l~ /,os/,(l1'icp 1'c'ibu{niTi. T~ola!i dl'ci pe 1/11 [irm, !l1t'I:/I11 voa l
dl' ghialli, pl'i.:.ioilc1'i II? ('olinia 'Uimi ceas delimitat şi ((i wlPi
inloel1'ceri ti 1111 l'a 1'11f'a c mcâ vip decit pc'isăl'ilr' 171 oa1'tr de 1)'(f/?,c;1)(/1'el1(e il/ cuib!l1'i - clluznlele se I'ă1 ise1'(/. i,nll'e noi cct o:::ilb1'elell',
putind cl'Ctd(/ 1JTinh,' Il1sf'lf' Inl'l.' o deS((,'U11'e fhloidă, Înt-Ilo 1111 'l'enl pe1'C NI elesl'lli:ăt'l.lI'i 111 neont, in noi 1nşil1 P, tr~rc'i i::M I'il'f', {'(1.'1/
u.şi llll'l'/rmle, f)((I'Ci lolu::i J1f'- O?n fl 0]J1'il () singu1'Ct cliprl, l/Ji
singu1' l)[IS ((111 (i înlelf'.c; 1Jo(lIf', lJ!ins1ll rll' /,i01'i pHlnde (l11Joll1il01~
i.mb1'c'i!işa!i Nt ]Jeli! l'lI o despc'i1'(il'e; r/ln fi 111 i,ngîirtl (erestrelf'
.săpalA ill Vi{1'iul(, noptii I'rt 11 i.~{e cc'1]J1'ior11'P il/ .lJ?'ClVlIri, .'{uu (,(/I'i
melam'ele ,c;llY'lvc~ii se .::7n/CÎul1/au ÎI1 cerll'ccafll1. il1epndia{ şi rlllJ
de i'ise, /)f'pli Şillill peslr rlcesle o cel'! ilud in e rt clipei (( lJeisajlllll i
NJI1!WlrlOt 1'11 11 oi, rt l'ealilă(ii /1oa, t1'e inşil1c spl'e o mr/ l'om01'{o-:11
(( pieI1'elul' III !//'Opi dllre, In C((I'i mişcc'i1'ile sr î]1('iitt/..~((/I; il/{I.'''
JJ1'ecipilcl1'e tie psillo.::f', il1/r'o l1ebuloa. ă ill carl' bm(c il1{rl'iO((I'/'
j Olzglcw il1l'/'ll spatiile sll'im{e rlsll'e dr cp7't170id; clf']Jsidly'lf' dc
l 'cml şl1 Clill lI1i?lllla'rele i/tilea r'ile mII rlmrlS Jlrtsli1'f'i Ph6pniJ' III
Jlf'11tllllb1'C, O srC'l./lIdâ {UI(f(,1YI dil1l1'0 7JioglYl(ie ra un aGul11'illlll
dr lIIiişli, 1,11 pI'il'elişle(( l1f'clilltiUi sub ochilll mal 01 lll??ii,
.I!,'şise1'i'Î1n din 110i II/ !Jol'lll serii co ani7n((lele din l'1-:1IÎ/1i 1'011
JI1'i/)c((s('(1 lm]l1'I:j1l11l1 101' dihâlliilc Irmi/ului, r(({a1:'l1l{ rllnrl}' ((1
ie'I'blll'ilr)/' s(' His{llI 'W( şi llil şall ( ro /iiI di(f il/a intri iJ1lr'lI11 lu neI
';11 I'(/I'e n,lll(( mlr/sl!u(('lm' (,(Il/Iil i" ,'mI spmnrtl1l7 r7r rrlrli'IIU'i,
II'e.::.il1cl rl( !/Il mcnel dr ru f'/I {(I, glllgil1il p /i)şnil1d III ,,{OI/III, ::1'11'/ulillrl in.sOl/lHill 7)010valli7(j}' .: i ,.idicillr{ Îo lJicioam s]Jl'(' o ,c;p((illllf
ţr/?'fi tn]J'l'il I df'l'IJ, 'l'e)7ii eu sll1[JPlr (jmnlllos, mc'icel(l1'iU III si/r,,',
Aduce-V()l' In CllpC docoliln . ahia sim lrirlf'1'ii 111/1(/I'f', lili.c;fuiiwI
li 111 (')' ilol' 11I{1.'HI I 17Prtlll ((/ )J1r'11Inl·if'i?
Ihl1' II lU;l/ri , , ,
UII pWI?11111 ill I/Oaplrll /'O§ÎI' Ib iI/iII/Îi l((lc "(1'::'/1 ('II " .'{le((
.~i ]JJ'O(i.l/f1 (Jurll III ri'u7f'1ii 1111/)111'11 PllUI/ ((p1'111 !J1'ett. imp1'eju1'!I1
l1osl1'/I ca (J a1/1/!/1Yl. I '{( II'ebui deci. â salue:: Irupul letll ([1)((11donrll :~i il/eri, strf'('11 ml 1Î?'illI1'r je1'bel p de 8e1'gP17!i lji l))'i11f I'r
ea]Jplr'lt· df' mi 1110(/'1'[1' (l Ip /'elin(J)'f'{ol', pe sca?Y/ sclnriJ7r/ ii1 lf'mil,
pl11il [o rrlll/C1'If tl/ micrI, pil1f! la r'a1')lp{( frl (fIM,
~ I I/l deschis j'f'1'eaSI1YI ~i (/In scos din se1'lrt'llll rJllrllllrl1 III
!lrl/l{elel01' ul/ill/Ill lii1!olitl rll 7!111ii, ('U rrt'/'e te- am acoperit. Un
se1'[jlmi inre(11 Cfl jJl'i1lII"ll11 /luipl' melallll 1'cl::d1t7nlllli, l'e::is[el1[(1 rlf'
1(>11e71?'e a II opUi, dai' moal'lea {a dp~'i,w tol I7Ir/Î diamrmlinâ, In!
mai ]JrezeJ1{(/ , PlIlinâ dllch/?'(I" rîlc'l iU 1!10i rămase, f', ln.ll"o 81/11(ioadi ele opal, It t1'cbuif să (j scouesc cu dalta, tla?' daltn c7f'I'enia
iJ1'alil1gf'1l' Cit pif'iea 1((. lJf'lalrl ~i mina se ]J1'ehm!Jf'(1 NI 1/11 gl/. rle
lebăclâ rJitu iod, dupn lUI umiÎ /', o bere{jalri ca1'e P)'lt o 1ll pa, {J
he1'egaUi prin carp atilf'o ('ll1lpcf' le- ((l/. rolt/l1jil şi If'- rll/. (frlirll
din((illlea lI/mii, rliJ1flÎl1lea .c;/)pci((col'lllu.i fi.x rll 1)1 ((le1'Î('i,
111 liniştea ~i'n pindlf 111 erI 1Je (lcope1'işf', lroprliau ('upilelt'
stelelol' srw, 'l"a11/rlsese Ullrlewl i1l etie?', I'iclttsul 1I1mi !ipCrl pel1lr71
r:a1'e-1Ifi IW01'dwli 'l.ll'ef'hea, imi il1tf'!ea)}1. .~uflelul"! Sf' descllisesel'Cl
pe wldeuCL ll/, -:c'icăl01'ilp rIn IIlelal, uşile, i1it1Jrăşliinil pe cl1'l11111/ tile hcducillrtle rllp noptii wrmrlrilo1'ii 1mbiba(i ele singe, ;''Iltel1diil1d
l'll mct'l'rlilU 'I'i tir' ((1' me, m(i~1l1'ilp, de stJ'mâ, adu lm p,ci /ICI 11I1I!J('11I 1
rll' ('o.C;/,01' al 1((/IIpi/o'l' G) f) (I)' Imi 1.Joate r-Îne1 l rl impulâ /11o((1'lea {((,
lu 1'(('I'e mai, prt {1'e:.i Illci! 11/1 .~/l1'i.c; pe hu-:p ca, nn 1J01'umuel de
qips al vieUi P E. 'i.lc'l. undeva (/ pedeapsa illl((lI e11 I(1 a 1'em1 l şedJ'ii,
o justitie !1'I'su:::(i a. rtelel01' L'olunla ]'r G) r:iile- 111i 1)(( linlen OlJUlU.' II
descali(l.Ccu'e eil/d !a1Jlul sC/vÎ1'şit a re in m1:I1A(t m f'(1 j71 s{i(icCl'1'eo
lni nelndo('l' lica 9 Drw ia lil împl'ej1w/i 1 IWSl1'll atiUa sPlneni 1'Î.11rf':;i
1'(1 o il17pl'l',jll/ui'l'P df' rJl'C/lii din care m~ lle vom pu{ea selipa, SI'
(/Giuie 1/11 ((scu!iş lJie:.iş 1Jf' undeva plndindtl -ne rt1'leTele? O U1'((
rles{t'lşoam în lIoi Sle((gltl cOI'osiv şi, Si{j1l1 i că ocupăm lIm }Junci
/'(,11tl'((l ((1 lumii, ne insuflrl?1l 1111 ela17 sc'1 ne ((vinliim 1Ip71/ ca 1/1/
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r1'I~a l'e şi u desl1'ucf1'e consecutivă , Ic~lă exc'l'escen[a pupUelOl', ru In 1'('i şU să 1'ec'l.moşti elar, ,1]u,pilele Ol1'ă'Vil;e '1J1'i11 11'" ci1/.JlP?,rilp de "Î1'is rl 7e ((l1imaltlltti candid şi undu'ios G)
Jl'nlge1'ile 71(,10stile iată-le p1'eme1 se 'I:?? cCllig1'Ct/ic~ vie a şel'
I,ilol' ]J1'il1{l'(, liilpilf' tfllf' ucUc'im1,l1cl sn1'ÎSHl ,jilrl/J rd t'îme70/'. l nnillle:: i Sp1 C !lI/. ((dve'l's(( l' lncln 1Jvil şi 'icle11l'tfical Ct~ tille, ca inl1" o
ogli11dă I" 1'(/1'e te p1'ivf'şli cu ochi';' ablt?'if'i rlP rttt1' Sfm i,l1ce1'CUiU
rlf' il1ellil ilw)J111! al 1'eplilei, O 'în{ntntrwp poale tolu şi se 1Jet'l eCI'
i'l cll]Jl il1,c;1/{ clipei gollJel1l1'u 'I etina In modesla, lJf'i1lnl 711a!ttl
(a)YI i111{))'{'i!i.~((1'(' ((1 ,,{lIflcl~t.lu, i. S}JI'e '/.wclll ua, i .::buClii, dill degelclr'
/ebrilr, locomoliva 1/.11f'i de1Ytie1'i oarbe 9 Ref'vlf'::i 10tile haluriIIrtille din .c;in{je şi singele se I'ăce~i e pe
t/illr i.iI colif'l ttl d" w dori.: I11rtl1lfsrl df' cenuse CI binerl.I,J'!.nM'r ii sr l'inf-lWrl , Nmr!pla])}'111
rlf' NI l'llll11r ~/l pOmil01" gell1l',
Iii mUlocul conlinenielo?' S0ll1n01'0((o5e, mf./lwÎ, lu c§li I'il/ ·5i
rlplf'cat pesir 1111 radm'1'u, crt pe.~tp '/111 abis, Daca te-aşi il1llc/Jr;
('(1 llezgil1d o oia!n U-o dublf'::i pe (t ta, 1Joatf' fala (i- s'a l' p'ră
"r'in fd /'ii I'egrlsi/'f' Înt/' Wl spasm, mintilc ti- ,c;r' 1'0'1 '1'iis(oi ,C;POIIiane ~i-!i /'01' impietl i j'rl'liginoasp In oc7!ii fii i hollJ(((i 1)i - deabia
atVilCi - morlrl('(( fo ((1' fi o 'J'rcidivo 'ji m I lp p1/tea i-:M"i
pril{ J'I( ('(( il1{('lege- mii! - onmel1ii m legil(' NI J,pl'irJi[c rll'
!YP)' I" !ias Ir-((11 1111]Jil'l'(i1 il'f't/ltahil ill ri'im'Îl)(f I, iru PP I''''(ilol!
i!i l' il'! imrr.
!Ji'il1tJ'I' 11I/"J'iI/{jf'I'i ui I"ml sit isci n r' ir'{o'I'Îc '~" 'I'!Jrtelll CU',' 1/;
/,i I'Tul st'Î l)(l,sll'e::i 111 (jw lOaie un buchet de j"(~ze. Dal' 1 evoUa {II
/' lJos{ II miÎ şi il1 li tiW , il cceptă cleci (lI1l1Ylclt~l /Jie{ii CÎnd tii I Ipo[jă II
.~i 1l/1 iJlOl'milll .c;lml 7)(( lasl p7r' rplor dml ii zl1{il1ill/?:i rlO{()' l'l( i1111'rI 1/ j?f') 'f'( 1 III {I'r p1(' od rttl'.
rOl'IJe.~le ('i"el'fl dil/culo de mdaul ul laII J)iJ){(il ('il mii'li{r'
srl I'II/Itl' daNI /1'(( IJ}rLÎ I ămas a .~rttlls /(,1Ir["va /111 1((('((l secl'cl al
l'irUi, (} .::i bis"cl(~, " ~i ]Josillinii, rJ ::i r~cu ~6lorl 'I'I'; drlca mai pilpiie ii! "},l'-O cutrl '/(1) 'I'e/i.l.gztl cip (I'ico P ])0,1' ('f' "I'i deuelli. :) J.~i
ti abl'ollrd ru mil1f', 1Jf'pnlinrios ill (o,(a cumjul1l t 19r rrll'f' Il p1'r'm('c7i{r('~f')I1, dorit. (i-aşi pct1'ăsi m:ci, ,ullelul rlhsel1l .~i II/'oşi dU CI'
II/ comiS((1·ial '5i rlt>PWI slil(~h~1 .~i r'01jJL~ 'J 'itl' IIOOS[I'(; (11J1('ii~duJ'()}I(.
.J' \.~i {i ((7~jf'('{ dacel l e-Iujt l(lsef, .~i II? '(/~i pi('/'rI!' 1'11 I)((şi Jliţ> ~işi jJrill11'f' or/])/I'llii, ((('eirl~i, rlinl1'e Crt /'i le-{()II Jrri~{Llil , luiuL/iml o ('1'i'll1(1
Nl1'e II/( f'1'(( ilr' r-il UII rtt{ Il" ((,bso1.l'i1'l', ?11' (,1/.m) uolUJllrl.}'de fl('ir111(/1'(') III/ (jl',r;l lur'ind III II eb li Ilie. A~ i (i il/ III il
dwo (I .~ i dublI;
Ntclav1'111 itltl {ru mos dp 111ge1' capliv ('u. '/.III hoil ,~l ?'iml, .:i r!e,c;/'igu mI, ('iillc!NI r(.~i Fi trebui să /11(( gitui neillrtifWll1cl iJli)))((, ta S1l/'(i1'r jJelll)'1I .~lilf'illl il1{jllSl m n lYI :ă . fin i jJl 'o/locasem ((11//1111' II
i'limâ gl'Nl şi Mila1YtJ1rl I'CI '/.l1/ bocollc 11'01J(Und p1'in miilr, asc1lJ)~îlldll -se III lJUI1??1, s!a1c1mincl glrtsl'I'('7r., ((I'('sle mlinuşi alf' {l on101', (f's{plp de coca lmnclafi1'ie elin lea.r;â11.f' lllclăi11rlu -S(' i,l JJotrOftv p ; i.::bind u.n gong ele siJlge coaugu,letl, [i'I"5ind ertelrt1'1'elf' l1egn
.~i url!' de ,'ollâ nle pisicilol pr' jghiabw'i; Ilmtili1 el {l01 ile ge1'u.l1li.
Ri/{jHl in/,im cUn .sobă 111w'ise şi cenu.şa i{i acope1'i pleoapelp (''1/.
o JlHlbf'1'(' rle i1'is, Cheia. t' 'hwi1'l'i in b1'Ortscă SillgU1Y~ rrt o gl::a
rI f' . 11/ pl al i11 somn si de la sine t l,Sa, SA clesch i-se ca o "eeleltie,
Darfl ai Fi ('r/.::1 Ift ÎI1l1"0 gando1n
helisoll opi, rlsuil 'z.indu.- Ie de])l'
hO[l'o/lul iilgu,~t dc l'11111, n'a~i ('i eZJtc~l s'o /CI(' pentnl. plil'elişlea
rlf' (j secui/eZel, pelll l'1I {1'Cl eCl01'ie~ a lbă a dirl(,1'ii l(tle. Da1' te-a 11/
il/cel /,('(11 PP um e'l'i ('(1 1/11 hCl11wl din11"ul1 1Jo'l'l dp Filcleş .~i {I,n l
scobo I'it SC(( I ile mici cşind pe Sl1'ă.::i, cl11(Z ziua incepu să. IIl işttill'
p I'in r/mpe?'ii şi C~'m l1'ecut ,1]1'inI1 e omneni g1'ăbi(i sub p1'Op'l ii la /
prtşi, pril111'p p'/"olela1'ii pcUm!i cc~ ('abricile, p1'in toale"'ilele CII.
orJf'l1{ii apr'i1'(/1'ii publil'e, nepunl'icioşi de-a I/e {ace f'PUCl, lCIllr!l rJ1'l.
de- CI /1e atinge I~il/d('(( niriorlO,l t'i, l1i11?f'}1'i }?'r~ şl iu./ ('(I1'r din /101
doi f'1,(1 ('od((1'1'u l .
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Napoleon a fost ciclop sau demi·evreu, de purta in mijlocu l f~unţii lin ~erciun?

1) rmit,.~~rl' .

barbu AL"lA8TRU

www.dacoromanica.ro

J U

~---------------------------------

a

Poesie Pure: de Paul- Valery
Ţristan Tzara
-

----------------------------------------.

Tristan Tzara: De nos oiseaux , chez Kra-

011 a mis qllelques miUiers d ' anIH~es pOUl" deco ll\ l'ir (et
- ellcore je ne sais si la eleccouverte est faite) qne ce CJue les
- hommes pensent vl'aiment et ce qn ' ils pl'etendent pel1sel' sont
deux choses hien distinctes, soit que parfois ils ignol'ent leul'
p)'opl'e pensee qui ne jaillit que pal' honds, au.\. moments cataslrophiques, soit qn 'ils la eleguisent deliherel11 ent (ce qui n 'est
pas trop rare) pour "miile et un motifs pmfois betes ~I en pleurer,
~ parfois singulierement attachants, A cette lai p sychique, les
- poetes n e font pas exception - ce qui fait qll ' il ~ a toujollJ's
- li eu de se demander devant nue oem re: de qu el cote est
le mensonge ? Le poete ment-il lorsqu 'il ecrit' SO Il poeme ou
st'ulement 101'squ' il eu parle?
Recelllment encoJ'e, dan s un quot1di en d e Buenos-AYl'es,
Paul \ aler, , qu 'on declare 1'homme il'l'edudible au reportages el qui e\.pose POUl' la milJiel11e foi s sa doctrin e. (out le
long de trois colon nes denses, insiste SUI' ceci: que le poeme
('st un srsteme dos. un monde de relations ferm ees, mesllrahles,
line al'chitectlll'e de sensations qui institue un ordre el' eqllilibres
el de compensations, "Les dieux 1l0US donn ent gracieusell1ent
tel premier vers" , dit-il, le reste c'est le poete qui le fait ]ahorieusement POUl' se maintenir a l'altitude de ce premier ,'ers,
Corl'iger le hasard jllsqu'a le sUPPl'ill1el', ,-oil~1 sembl e-i-il , toute
la volont'e esthetique de V alery , :Ylais, d'autre part , Tristan
Tzara. pere de Dada, pretencl n ettement le contraire : decollpez
dans un JOHmal, dit-il, des mots au hasarel, jetez-l es dans un
chapeau, seCOlIez, sortez-Ies un ~I un et coll ez-I es
la suite;
mici le \l'ai poeme, Peu de poetes suh e nt la tTace ele \ ' aler) :
heaucoup, plus qu'on n 'en pense, ce]]e de D ada; la premierc
doctrin e, si logique, se reve]e sterile ;I'autre feconde; et cepcndant comllle \ -aler~ paraÎt rai sonnahle, COIllIllC Tzara pamÎt abslII'de.
Va lery Illent. c'est ce que je ,oulais 'ous dire. l11 ais Tzara
i1l/ssi. Cal', le premi er, 10in d e deteste/' le hasare! , laborieusement, longu ement. inlassahlement le recherchc: so n poeme est
1111 /Het sa,-amment pose pom attil'er le peu de hasa rd qui tra' Cl'sera, pa r accident, J'heure de son inspiration; I'echerche du
hasal'd pur - \. ale ., ~ appelle cela, La chalIce. T zara. (out au
rontl'aire. est un poete dont les portes sont JIluni es el' un tOUI'niquet; le .hasard le visite it toutc helll'(, ; sans relâche. le reepteUl' sO llne; la sa ns-fil a pour lui d es COJ1llllunications 1Il"gentes, De ce chaos saus reperes, (fue ,"oules-\ ous qu' il en
reti re ? Sa l'ichesse l'accable. Lentem ent, minutieusement, a sa
table de tJ'avail, il dechiffre la masse de materiau'\. , il opere la
discrimination , il corrige le hasaJ'd touffu, 111:\..lIl"iant, den se; il
I'emonde et .Ie distl'ibne: rien ne re ssemble moins ~I un occident ou au poeme du chapeau, que la poesie de Tristan Tzara,
'UI1 et l'autre, les deux poetes sont soumis [1 une logique inerne ine:\..orable; mais Tzat'a jette la foule d'as CJlI ' iI a en mains
et demande d'autres cal'tes qui lui elah ent <:ImeneI' il1fa iLlib lelel/t, la quinte l'oya le ; Valery, lui , n 'a qne deu'\. pait's; il denande line seule carte, qui vient ou ne \;e n( pas; 10t'sC(u'elle
ne vient pas, que l'etil'e-t-il adroitlllent dn SaD gousset? il gagne;
ntais triche-t-iI? .
Mensonge POUl' mensonge, leque1 prefel'e7.-' ous? eh, mais
OUl' ma part, le plus riche; premierelllent le sol ge nerel1:.x, enuite l' int'cUigence perfectionnce, Biell cntendu. ma c01llparaion n'est ([u'lIne el: l'ien d 'autre: grossiere, bien entendu, eL
allsse; u18is pent-etre ne jettera-t-elle qu 'autant de lumierc
in ime qu 'il en raut it 1'0llVrel1Se dans une sa lle de cinema,
ans la tenebre sans isslle, pou/" place/", Car SU L' la poesie, com,e Sur tont lc .. este, ql1e la chose n ' est-elle deja ctahlie, nOlls
en savons rien, On peut mesurer le ,'ers; mesllrer ]a lon~el' el'onde, le rayon visuel; an peut fouiller le sens des 1'<1'mes~ les des du langage, on I'este tOUjOlll'S hor, du pohlle,
RmalS un temoin ne verra dan s l' evenement que lui-meme et
~ ~oete, lorsqu' il parle de soi, se J11ultiplie d'abo1'el, puis se
IVIse et devient, it son tour, un temoin, Quelle e~t la yerite?
st-ce naiement son sens profond - son sixieme sens - son
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.,~--FR AG MENT DIN BIOGRAFIA PRESE
DINTELUI PROPRIETARILOR URBA'NI

flair inacourume qui meme le poete a creuser jusq u'A la tl'uffe,
ou est- ce pal' l11ufatioll souelaine, qu une ~ ubst itlJtioll pres de lui
s'opere. que le mot pris de lui a change, de se ns. I'heure el'edairage. qlle la pomme de t'erl'e gl'ise subitemenL est de" enue line
tl'uffe ? Jamais le lahelll'. le traya il jamais ne pOlllTOnt obtenir,
au prix d'nne perte de temps aussi incalculabl e qu'on le \-euille,
le l'endement impre\'ll d ' une d e ccs chanccs qui ne ,i ennent
jamais (jU 'a ceux qui "ont les I'encontl'er ;1 I"endl'oit e.x:ac f oi.
le rende:r.-yous a ete, d e tout eter nite. fi"xi d'ol'lIl/ce
ce matin
de cui, re ta ,oi, grelottait" sur le ni
le jalll1e s'ellfermait dans le pa' illon COll1/1le le SlIllg
la f~mme couyerte de yert-de-gris de vel't-de-gris
se Qissipe comll1e ]a b1"ll1ne da ns les dochettes
pleUl'e - rose des ,ents - pleure blan c
\"oici une lumib'e qui poul'rait etl'e noil'e
fleur
-\insi Tristan Tzma depouille sa ,"oi, de\ ant 'ous. Oxidable, il s' offl'e ~I tous les carrefolJl's, il tOl1S les poin/' cardinaux, a la l'ose des ,"cnts, au hâle. Et c'est sa r6uille, 1'01lille
des heures, des dons enfonces dan s les rl'uits. de sC'l'rures ,h es,
des ennuis stupides, qu' il offre
(out , ena nt dan s ce Ih re
decrie ou a cote des caramholages de Illots, de sens, les plus
compliques, SUl' le mur d'en face, il ccri t:
"Je te tiens le mantean IOl'sql1 C' tu pal'S, comme . i tu
n'etais pas ma soeul'''
Et ailleurs :
madame madame si 'OllS SU\ iez
comme je vous aill1e et vous idolâtl'e
,'ous ne partirie7, pas sans une assul'ance
sur la vie a laquelle je pensc
Que m' ill1porte que Tzal'a. dan s la meSlll'C oll il participe
dc J'accident et de l'aujourel ' Ilui, dan s la meSlIl'e oiI il l'efusc
d'isoler de son poeme sembl e pal'ticiper du proYisoil'e et quc
des adversaires puel'il , qui pl'ennent les poetes pOliI' de. che,-aux, jouent deja au gralld pari en 1 mp ; mais dan s cent ans
je ne serai pas la pour voil' la dMaite' ils n e sel'On! pas la
POUl' en jouir. Triste posteritc si ene eloH suhit' les dmes lois
de la necessite qui veut que les meilleul's perissent. qui Il 'accepte que des victoires h01l1010guee . en ,erite ce qui fait la
qualite spirituelle d'une oenVl'e et ce qui rend sa suhstance
durahle, ce sont choses d ' ordre p eu different; les poetes le
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plus som ent on{ {),(l\ ailk~ sur la n!sistance du \ e rs. plus CJne
- \...
sur sa vertu interne' le langage a ete cent foi s plus sollicite
que la source profonde. Cep endant, un destin etrange a ,"oulu
lui MIŞU
que Leconte de Lisle flh jete it la mer da ns un sac CO USll ;
O locomotivă trasă ele un · cîine e foarte la modă .
il a vOIlIIi que Rimbaud snrnageât.
O vacă ~lvel"iaJl(l etich etată I.a uger: 45' 6/23; e mai PUţin
Le destin des he ros, des re\ olutiol1s est SOLl\ ent tragique.
Ils inspirent line mefia ncc absurde, lin e vague horrellr. Cepen- modern dar ]aptos.
Pipăind llgerlll doamna clătil1<l dintr'o pungă şi spuse clar:
dant Tzara, malgre ses rc sor( s felins et ses ecaiU es appeu'entes,
marche em eloppe dc so litude. Lentement, lentement, s'i nc1ine
"CHIART
HO URDOUS
SOH J1m ire ; it present Tzara est ali large; loin sont les hOllees
"l<OlRART
:\I E,RDO S
et le phares ; trcs mHm"ais de pense r, u'e mam'aise la mer
I~SGOUS
"PETART
mmnante; le tangage.
Depllis ,, ~o s Oiseaux" jusqu'it .,I'Homme aproximatif" le
Le feu de Sainct Antoine T'ard
" BRF..JNOUS
lin-e auqlleli l tra\'aille it present. co mme · sa sensihi]jte s'est
"TON
LARD
SI TOUS
rielee, comme son e,-pe ri ence de J'homm e est de\'enll une experience de soi et coml11e la \ iolence au tollr d e lilf s' est talllisee,
"CHAPPART
TES T:ROLS
e t elevenue ennui, sOllffran ce.
.;
"S'ESPART
[SCLOUS
A present il appell e it 'on° seco llrs to utes les forces ohscures, (jll'il les connaisse ou les ignore:
TII ne torche avant ton deparl
"SUS N OUS
miroir brise sel rell\ ersc et pain qui tomb~ "
puissent ces elieu'\. sa ns figll.re 111' epargneÎ'" t~ujOl1rS
Desperat i-aJll arătat alte \ ite. Şi ni cj una nu semăna cu
disait deja Cuillaume _-\poJlinaire et' ces cleQ'\. vers, aussi mala- intenţiile ' ei.
.
droits CJll' ils soient du point de \ ue du langage, \ a]ent il eux
. E R _-\ O PER S' O A Acu L T 1\ - A T ~
sell is les oeuwes completes du premier poete celebre qU'Oll youclra,
... 0 tabelă reprezentînd familia cU\Întului nas.
au choix. Pareillement, Tzara qui eta it e ncore si maltre ele luiA J'etinut:
N NAS
meme a I'epoque "de nos oiseau,"", semhl e se laisser entraÎn er
p .- \p -AS
aujourd' hui par je ne sais qu elle puissance et perch'e la bOllssoJe
AS'.
et se perclt·e. Dans les s~ stemes des poussieres 11lminel1ses
~ 'la-ll1a-pupp e-ma-l11a-puppe-masur lesCjllels s'omre notre lucarne et ]'oeil de J'astronome, est-il
, :Vla- Ma- Ma- Ma- Ma- Ma
line de ces etoiles dont le decolage est pre\ u, une etoile
.
puppe,
ma-ma-puppe, ma-ma puppe
aberrani e ?
Diesewunderhare Spieluhr Gnădige.
Le catalogl1e du ciel. comm e celui des poetes, est fait de '
CeHe meryeillellse boîte el 111 USiqlle, cette ...
lois fi xes et d'exceptions; il paratt menie que res -·e:;\ceptions
sont aussi regulieres et fi n es, ce qu e n e laisse d'etre·· reconfortant. QU' llne chose qui transgresse la Joi , non seulement" soit
possible, mais soit legitime et preYlle a\ ec minutie que,J' o~ci
d litlt 'soit annonce bie n ]oll gtemps d 'aya nce et qll ~il . ait bien
qlland meme, un moment exact, et Cjue la regIe et cjne la loi
s'e n puissent accomoeler etne s'entrom ent pas plus mal, ~ yoila
qui ressemble au banqui er a qui une lettre anonyme . demande
de\" erser tel le somme, it telle hellre, a tel endroit et Cjui y va,
entoure de detectives et rigolan t et qui ne ,"oit perSonne venir
~l lui, mais deco ll\ re stllpefai t au moment exact, a l'heure fixee
que I'argent m) steri eusement a Cjuitte sa poche.
l\'attendez pa& de moi de \ ous lh rer ]'imagt! de Tzm'a,
ni de vous of{rir le sesame OU\ re-toi de sa poesie. ~Tzara n ' est
jamais la oll on le cherche; qllelle pam re matiere 'est sa matiere ; il a heau ecrire "Ia reclame et les affa ires sont allssi des
lm~ments poetique", il n'ecrit ni sur I'une, ni SUI' J'autre. Ne
\"OUZ an'ctez point il sa lan gue : Tzara souffre dlemployer des
mots, les mots souffrent de si mal le sen -ir une sorte de sCi llJ"e
senl ement, aimantee s'r degage et cette pou ssiere le s'uit, 1en(oure et le precede :
.
Guss-guss-gllss-guss-guss-p II p-pe.
penlu dans la geographie el'un SOll\ enir .et el' une
Intre
timp ÎJ1 coltul de \'\ est se co nsumau aces(ea:
[ohscll,re rose
K.-A=KA
je râd e dan s les rues e troites autour de toi . /
P-U=PU-lJ-PUTI-.AP -KAPL
tandis qu e toi aussi tu râdes dans d'autres ru~s
I -'-l=ŢI - UŢI -J> UŢ I- -\ pUŢr-1\ -\PCŢI
[plus gl~andes
N - E-R= EI{
Hutour de Cjue]Cjlle chose
!
, ! "
..
lNER
Jci \ rai01ent le meryei]leux COJl1lllence. Tzara n 'est plus un
TINER
chef el' ecole, ni meme lin dadaiste, mais un voyant 1) Jyrique
UŢINER
ct il se peut , heI" lectellr. que tu n e pllisses rien lui cachel"
Jorsque les lou hes lois qu '(j maÎtrise te traversent '
pmt en
PUfINER
APU lNER
I)art t que Tzara, les) eu banele, de \ ine l'heme . qu ~ marque
l\.APU INER
1a mont re et le grain de heallte sur la peau de. ta Jemme et
O
paiată de un zl01 a plecat În urmă,rÎl'ea JOI'.
I'accident fortuit dont tu 1ll0urras,
. . .
Ecoutez-Je plu{ot omme il sa H depisfer les. (races :J. g •. cosrtN
tu marches mais et c'est line Hutre qui mar[che sur tes rias
Dans J'unhcrs du poemc qui est celui des ,neiges hautes,
est-il celui qui cherchc ou celui qui est chel"che? est-il l'alpiniste ou le chien bcmarcl ?

de
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1) Dans le sens d e Rimbaud, "natu'r clleulent:' "
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1) Şa lvată
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ÎNCÎNTA-RI GRAFICE

VORONCA

Ilti Moldov ~i lui Jean Gensfleisch Gutenberg

Printre sfin"ii cu ochi de picttr<l mal"il, Îndilecat pe că'lul
al mansardei - că lugării felinarelor bat mătănii sub
tălpile mele -ln to,ăl'u!;ii ~1 s inguratică a ca lorifel'ului "ece -- ca
in intestinele unui plOn str~, 1lI0art~ - ora 3 din noaptea aceasta,
lII'a trezit scutul'Jlldu-ma de UDlar. ,
SOl'turile de nu' ş i-au apropiat ~aldurile !;ii lin deget ca un
1'; J1\acai mi-a Îndreptat auzul pe linia lui.
, Priveşte! umbrele prinse cu holdl1l'i ce atîrnă , pe hn an
ca o grotă şi ca un 1110 nu J11 enl', bătute de vî nt neyăzut" stau să
cadă peste sufletul tău şi să se amestece ".
Satan- prin gaura cheii a acestei clipe - mă pri, 'eşte Cll jind
r~ din camel'a obscură a celor doi ani ai mei - trecuţi de mulţi aniţesuţi din ore negre - în care înghiţeam noroiul zilelor, amestecate cu sticla pisată a yeninuJui să u.
Cu mîna 1n vid, caut un sprijin ca un scamator un obiect
unde llll-i, şi mîn a Întinsă peste gol pipăi e fîntînile prăpăstiei şi
jet-d' eau-rile ca o pădure.
III
Bratele se întind din colo de pereţi ~i oraşe şi în cer scheletul meu s ună sec la atingerea oaselor, moarte a stelelor. Luna
c ca un sol:;.: de peşte şi ca o ves pas iană pute.
De unde untdel emnul !;ii barca liniştii peste aceste sp ume ,
•
negre?
Cine-mi ya oferi din glastrainimii - JIl noaptea aceastaIloarea de mac a unei lumini ca lde?
Un nume şi-o fiinţă pornite din piept, aprind beGUI'i la
toate răspintiile mtereloL' şi noaptea, fîntînile jet-d'eau-urile, ca
1II1 decor utilizat şi inutil, di spar.
Dai', glasul tău a izbucnit ca un incendiu fluid ele bunătate
şi prietenie, se rpentin ă ele entllsiasm, impregnat ca parfuIDul discret al miresmelor albe, tu . mi-ai dat în mînă , fiola emoţiei şi
În noaptea aceasta, cînd sub grăta rul nerYilor arde focul negru
pentl'll durerile tăcute ş i groaznice, su fl etul primeşte morfma ta
şi-o îmbracă ca un ,oal de mireasă.
.
.
Privirea ta elizohată În ochiul meu de paraliti c, a schimbat
duritatea vremilor de piatră ce-m i mi ş una tiub ţeastă într'o ţÎş
nire multicoloră a uLlei emoţi i , în fierbîntată la arşiţa sufletului
şi a prieteniei.
Entusiaslllul îmi părea inelecent şi manifestarea impudică.
A i suflat zăbrelele Închisorii şi mi-ai dat toiagul pentl'll
şoseaua soarelui.
Ai clătinat \asul ufl e(ului meu ş i ah 'ii de vitriol s'au
elaporat.
Dar prin ochiul men de neurastenic, n 'ai să citeşti literile săpate pentru totdeauna de mîna ta s ufletească .
raul IUllAN'
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PRIMĂVARA

FRUMOASA ZEITZA
Lui \loldm , ca rHspuns pcntru poemul pc ca re llIi-I-a dedicat ; lui Cutenberg, ca "ccunoşiinţă pentru cel a pcrfectionat
tiparul ,c,,!:e mir il""prilcjllit 5el :
~
Profit (1e un momcnt În ca re nu ilHI obseJ'\a sergentu l. de
stradă - căsca !;ii el gu'ra , ochii (barba, părul ) la un alt afiş pentru a rupe de pe gardul CÎmpin ei - ora~ eminamente cu ltl1l'al, care a adăpostit printre alţii şi pe ilustrul po po Papa~lo~
pol - primul afiş al acestui poem, În ca re gÎndlll'ilc deraJa:t;H ~l
produc sgomot, ca unele trenuri.

PRECOCE

peu'tea prietenului nostru ,M. H. ,;\1 X.Y. pnmun urmă
toarele' cu menţiunea " această 'scrisoare, este trimisă
, spe~jal pentl'U Pllblicare" :' ,

, Dragă Baltazar)
Prietellul Nlaxy îlltinde o mâ/l ă prietelloasă şi amicului Rol[ ,şi ,amiCIIllli Ballazar, chiar ailluei câlld ' desbrăcaţi de IIăravllri şi clltei,lluţe l!leI'are, I'ămâ/l, IlIlILl lIegllsto/' de lapte şi ~elălalt, de v~r SIlU, spllmă de Săpllll:
Se Întâmplă adesea să fe lIa ştL Î/ltr'o lIIeserLC, AdLca succesor. ŞL sa
1,,.ei să duci comertul la 1111 bila/lt de ollestitate . , ,
,
A lţii Îşi aleg 'o //Ieserie cOllfor//l lI11ei atitlldilli 'psihice sali Il/leL /1/ Irm e illcli/laţil/lli de poleu/ică socialiî,
. ,
,
" , D e ce, atll uei, fi/ria ta //Iag/lafli//lă se Î//Iplcî,!tiî ÎII a/lll!/tirea SC1rLII~
bl/[,I/ efectl/at (îll 71atlLră) Îfltre "Î/llăi/e cărti româfllişti" (pe ~arL. Roll le gaseşte dllbioase) şi pe/ltm cari ţi-a oferit o licoarl! albă şi 1/erLtabLlă,
,
,
Nli-ar fi peflibil să arbitrez eşirea la pe" te':~fI, C/L ICOm!Lboa~l e ,H
darII/ele, cOl/tra următorului câlld ÎIL balallţa arllLalurlL tale at'amll atal de
![,reu, biletul al/iet al băiatului" Fox, Corecţilllrea (71) băiatului avallsat _
~lZeidă" 'de I/ epotulul c'ireorglre Dill// 'ii fost, pellh'// lill l! BaLta zare, codiţă de -,
lopor, Şi'ţi mărturisesc,' ai al'lrt lIevoc !
De aceea aşlept //11 //Iom /mt pr~ph/ pt:"lru. a-ţi mărturisi , sili cer
d~'agostea lII ea CI'I/ /IIar/! pel/lru poe.!I!1 !!a/'l ~ 1 0('0/1(:«,
M. H. MAXY

CETATEN~I
Oraşu l nostru , a pl'Hlll Între ziduril e lui , pe .deasa
aleselor, pe ceH mai frUI110aSrl dinlre frumoase, \li ss
'". Romlnia D-ra \lagda DemetTcscu, aleasa poporului ro~.J.nînesc penll'll a du ce salutul trU'e i. fratilor noştri de
peste O cea n şi Stl <U'ate c u mândrie întregii lumi chipul adevărat d e .frul11l1 ete l'omÎneasdl.
Miss Rom â ni a Hl 'cn i În ziua d e Dumini că 1 Decembrie 1926 şi ne ya "orbi des pre p eril>ef'iile YOiajului
f{lcut în \m e ri ca, Î.n Sala Teatntlui ~\{od crn la ora 3,
6 şi 9 jum, scara
S untem mîndri etl "0111 ayea în mijloc ul nostru pe
această fn'I1110aSrl zeifz~i, ca re ' a veni Sll ne arate (rumus eţea Întruchipaiă a ,ru'e i romÎn eşti , şi d eci c u totii
mici şi mari să ,:cnim în n,uJ11 ă r cât mai mare pen,tl'u
fi aduse e logiile nQ<ls,ţre prim ei Reg-ine a fruJ11us e t·eJ.

COMITETUL DE

I

ORGANIZARE~

Dacă" mint sau dacă am eSclgerat ce, a, să. mă bată Dumnezeu (N. B. sunt ateu) cît priveşte " Comitetlll de organizare" ,
el se comp'lutea' ehntFun singur indh iei, sinistru person~j al iLllpresarului acelâs 'care - după clt-e am aflat - a adus, pentru
prima oa'r!"l~ ' RomÎnia, ' jalnica parodie a luptelor de talll'i.
JntrucÎt expL:>~tal'ca Miss ROllllniei este mai rentabilă elecÎt
aceia a tamiIor rărn1ne de \ ăzut dnd se '01' încheia şocote
JiJe, la sfîrşitul hll'lleului, ' deoarece mai su nt încă de" iz;itat :
BacăuLSlatina, Găeşti , Boşilceştii. şi Mizilul. Acesta din mmă
nefiiuel h'ecllt de la LTICepllt în intinerar, a prote tat tot atit
de energic ca si acum lU'ulţi an i în llI'mă, cînd cu prilejul lU1Ui
expl'ess_ ': toţ ~111 fel de miss, însă CeyCl mai rudimentar ca
pep.tru vl~e!l1lea aceia.
,
,
v
, '
Daca acest 'prim afiş e ra man ifestlll, alarma stJgatu! ' carc
să. trezeasCă în cetăţe ni sim tiuuÎntlll patriotic şi pe cel esteiic,
i~tă pentru cei cari ar fi răllla dezorientaţi de atlta splencli~l"l
elocvenţă, că mi întirzie să apară programul detailat, precum o
mamă bun ă să-i: ia de mînă şi s<1-i conducă acolo unele Te era
datoi'ia, adică la
,
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'Magda Deme!."escu)
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va da

~ 3 MARI

REPREZEN~ATII

~'

Se va . mai rula şi frumosul fi~m
§
Masca Diavolului
,~
~ Preţurile: Ia ora 3: 30 lei, la ora 6: 40 lei, ~
"
la ora 9 jum. 50 lei
. J

,v

"

Cll

MISS OLLA
Dar îil afară de acest limbaj de bîlci, biata miss a Ulai
avut de suferit şi a lte deraieri din partea cuvîntului cules în
plumb mînjit de chinol'Osul cernelii şi tras la l'Otativă în zeci
ele mii de e. 'emplare, spre ilatitatea continentelor, Desprhid din
ziarul Dimineaţa reclama pentru efectele unui eJh:ir -şi elixirul
unui efect de reclamă,
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'\ A APAHE SI SE VA GASI

L. \ lJR1NCIPALELE t'tHRARfl O]~ CA PIT.--\LA

La 1 Martie cor,
NlOARŢEA

VIE A ,ELEONOREJ

PLACHETA DE PROZA A ' O-LUr

Vineri 29 Martie 1118

l,JNVI

..

~---.

\ OR .·\P.lU[:
ORlEU LA ROCHE.LLL - ' Une femm e il su fenell't'.
./LAN P~L~UL H I\N - Le GlÎel'1'ier appliquc,
ROBERT OES~ OS -;- Dl'oits et Biens,
EA1!1lAN!:Jl'-LBERL - i\lOl't de la Morale Boul'geo ise,
ABEL GANCE - Pl'ismes,
WALDO FRAl'lK. - JOlll' de Fete,
FU.. HOELDERLJN - La j'l'lort d'Empedocl e,
[liNE , CREVEL - Paul Klee.
WALOEMAR GEORGE - Feruand LegeI'.
PASCAL PTA - A ndl'e Masson,

cît se Înopta, costa Illai scump, nu pot să vă

eFECTELE

.
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STEPHAN ROLL
CU
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lLUS1'R AŢlI

Of,

VICTOR BRAUNER
Lu cUI'înd \ ' U apare la o c unoscută cas{1 de editură parisiulIu
HISTOIRE DE LA RE \ OLUTION, plachel'rl de marc lllx desen<tt{1 d
0-1 Victor Bmuner.

La 15 } Ia l'tie \ a apare : "DiAG RAME", plache lă de luJ. de Saşa
Pan ă, cu desenc de Victor Brauner. T irajul ya fi În limita s ubscri pţi ilor n
- 100 lei yolllUluJ - cari se primesc în lun a Februarie la r edactia re,
\ istei ' NL',
:\ DOlJA LUi\llJ\lA docuUl ente, essaiul'Î
d-lui llarie '01'onca şi va a pare în prim ăvm'ă.
PRJ\ 'ELIŞTI

ţională",

şi

Iluyele

nl

fi

\ OlUIilUI

- poeme de B. F uncloiallll s ub tipar la "Cultura ~a
,

NOPTf lllJCl,; REŞTENE de nup Brull('a sub tipar e u desene <it
\ ictor Brauner,

este preparat in mod
antiseptic ~ verificat,
, de mai multe ori
Dovedit ca cel ..,
~t#ur Dl t j loc de ai
parare pe el de poti
bizui
v
e .. "...• ."
....

C ine este umilul. nCClUloscutul, care în noaptea de 27
:\Iartie .1929, in subsolul " Dimineţii ", potrivind distrat reclamele, a scris cel mai frumos poem al anului? Unde eşti tu, paginator 'g enial cu zîmbet de drac cu suflet de Înger, scăpărînd
din degete miracolul unei ironii depăşind toate hotarele? Dacă
în noaptea paginaţiei , ai fost conştient de actul pe care îl să
\'îrşiai, cît te lm·idiez. Aj gustat atunci una dintre cele mai pure
şi mai puternice senzaţii pe care o poate gusta cîndva vre-un
om sau vre-un Dumnezeu.
Şi attillci, cînd gloata an onimă ş i admirativă se învîrtea în jurul Alesei, pentru ca Ea să-şi caligrafieze numele şi
calitatea pe fotografii cu pozele-i angelice şi costînd un pol
bucata ai fi ştiut tu, cînd al' fi vrut să-ţi semneze şi ţie un
carton stereotip, ai fi ştiut să-i răspunzi cu gestul şi fraza nenăclăită în con enţiona lislll?: - nu domnişoară, eu vreau ţÎţa
dumitale cu autograf - fata, dacă aI' fi fost deşteaptă, ar fi rîs,
Doar gloa ta admil'ath ă, de emoţi e s-ar fi tri şat în pantaloni.

MORALA
;\u e \.. Î::ită , Sau nu se uHă la urmă ca deobicei la toţi autori,i. sau ca yagoanele de bagaje, la trenuri.
Ea - Dumneaiei: '\lorala - a călătorit tot timpul dealungul poemului, printre Cll\ iute. Acei cari n'au sezizat-o dintru început. să se sinucidă , riindcă nu " OI' putea pricepe niciodată
cii eu suni lin Înger.

făcu t

Oupâ cum ştim prieten ul şi colaboratorul nostru D. f undoianu a

în vara anului 1929 un turneu franco-cinematografic de a vantgard'
în Argentina, pentru care presa franceza l'a elogiat numindll-l "l'ambas

sadem' du film francaise en Ameriqu e dn Sud" adăogînd: Rappelam
que 'L Fondane presente le Iilm francais dans ce CJu'il a de plus moderne
et ne se contente pas d' un seul exemple. POUI' nous il est le premier
CJui grouppe, dans une sorte de faisceau m'tistique, les oeUVl'es les plus ca,
l'acteristielues de chez nous, Celles CJui, justemen t, temoingeut de natIC
espl'jt de recherche et de notre goflt pOUl' l'art nou veau"
(L'Illtransigeant Jl Jan, 1930).
,
Pm'e-se însă că o polemi că va avea loc intre prietenuL IIOSll'U
d~l Pierre DaltoUl' (deasemeni reprezentant de filme fran ceze însă comCI
ciale si obişnuite); polemică pentru cm'e "Comodia" din 9 lan cor" pu,
bli că ~n judicios articol al 'd-Iui Fondane, Dacă polemica se va Întef
o vom rezuma şi publica în num ărul nostru viitor.
In curs ul hll1il Martie va avea loc În sala
expoziţi e plastică a grupului compus din pictorii:

"lleaoa" cea de a treia
Victor Brauller, Mare
~M-:-I-rMaxy~-C-:-Mihăilescu , iVlilitaPetraŞCu şi Mattis Teutsch,
VIZITAŢI STUDlo-UL DE ARTĂ DECORATiVĂ MODERNĂ M, H. MAXY
CAL~A

VICTORIEI 77.

Luna ianuarie a crestat, penfru rabojul plasticei -e:ll.poziţia de sculp
tura şi pi ctlll'ă din sala Ileana, sigiliul a două talente: D-na Miliţa Petraşeu
singura sculptoră autentică dela nOi şi d-na Lucia Demetriad· Bălăceseu
care dela ultima expoziţie a lunecat cîteva etaje în ascensorul progresulUi
Poetul 1. Stel'nherg, pl'oprieta1'lll baghetei unei regisări de eseDI~
nou a în România şi care ne-a prilejuit şi n e va prilejul să scrim numai
clnrin te d e pl atină, a deschis În sala de sus a cinematografului Lipscani un
teatru 1l01t, trn studio evreesc de artă, Pentru Îndrăzneala d-sale de lavă, ne
gustorii ele pastişe îl vor li l şa ,
, '
Iubi te el-le Stel'nberg, cllm sa-ţi muLţamesc, ce statuie să-ţi ridlc,l
h aal-ul 'ioimei pentru elelil'lll acelei nopţi în tîrgul yechi l ce mi-al oferrl
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