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giiru, gheorghe dinu, moldov, saşa
pană,
roll.
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MESAJ
Doroholul a fost cindva un ţinut ce '-am posechiG
O vlzunle unde am compus poeme, am complewăJ
impotriva Sigurantei StatuDui am II'Îvnit fetQ:::'e care
poarlă pantaloni cu dantelă.
J
Nu m'a, pLltea lăuda c"am cucerit acest tirg. ft.tlfm
a~ut. Fără vrere, fără sfoB'Iare. Dar intru amin'!tI~8
timpului mai port in loc de monogramă stemcţlJ1H~
detului: un rac.
.
JJ -Doroholeni, sinteti raci şi ati văzut sub ochIA
.
,Iri crescind UM ..... _ _ __ ~ ____ , _ ........ n ... Vg5~~

,i

va aplnde luleaua la jăratecul lu~a-,!r 'UP~T -

~'..!. h e'l inlălege viteJia lui, precum n'aţi in'ă es n

mic.
.
. \\\ \.
Sinte\i g~,a'l! Numa,i unul dintre voi avu iilt:lNzneala să-,i poarte gUfa pe faţă.
)i) "IO!91
Cred insă că e prea multă cinste pentru oMb~
atU. Aici sfTr,esc mesajul.
fltc l,r,'\

Dat în re~edin1a mea de vară
30. V. 928.
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CUVINTE PE "'SIP
.t' it fI] II'

fANIA .STEFANOvil11ll1IJc,
n?
•
~~ BtUBt
.n\~120~

U/;t J

CenaclLl! literar al Taniei Ştefanovl1ja rt 'S~hi~l~
,e strada Narcis. Tania n'a scris pînă1113111f~e1illli
lecît într'un carnet intim ce stă opt ~ ~n "tB~~::>
etă şi 16 ore SLib pernă. Carnetul @;~atful fLdecifrat numai în faţa oglinzii deoarecm C!~~Îf5tt:k\SI~ţ
ugativei. Nu publică: aşteaptă un ~Hpi~t V4~1~
rusoaică pentru (a
a se) illdu<f,ffl~8:g~f§~Hv~
Itfel, e născută într'un tirg călare
~ rîu
t~zat de popor "întors" - din .G~Ul c s~
e:~~ dela regule stabilite de fizic-.l- urg ,Ia
t

+

Pentru acest allarchisll1, nici ol!:b~if
nu-l Înscrie. Nerecunoaşterea nu î~
stellţa.

.

ofi ia.iă
~

,
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Il l.repledun ŞI 11 barbaţi complN:teazil CI~'
naclnl. 11ltins~ lascIv pe divanul cu scoarţe Şl
perne orientale, rania e~te fectura cea inai inf<!, •
resanta a cenaclului
fiind alta veşll1c - dG" 24
ori pe oră si de 60 ori pe Il1il1ut Migdalclt! ali
privirea ahsentrt,' alternînd {~ll reflexe biz:,m~ diu
Halima.
Elev'l, pe Calea VictorIei; Japuneza de pe ceştile
ele ceai, în kimono, acasa, Dill'lÎneaţa suferă de
spleen; noaptea, llIoleşala patultll () predispul1 .
la visare (fuge de explicarea VISelor dupa FC0.U,1 1
instfnctiv), .
It place societatea ma culină deoarece pisirilc)f
de Angora le place soarecii.
Semne par/iculare. Doua areade del1tC1Tl~ Tn ·
crustate violent sub sfîrcul sting al ll1ln~~ii
lawll-tennis

La sedinta de Joi a cenaclulUI, .din lipsa dr
material un" tinar cu dicţiunea pertecta rosti discursui Îui Kogalnic~anu "pentru î11lbllnjtăţirf'~
soartei tăranilor". Justificarea morala a eena.::Iu!U1
_ conditie s. q. 11.
era făcută.
- - --T~' - - <O<"-'7.da s.eJ:â.ceJor 11 cenaclisti 11
cuburi de cîte un cmc. de-- Laurus cam;Jhora
~ euUfOl11i ori 23 mn tatut).
Ultim a oră. Carnetul monden şi literar al ZI
relor de asară publica cu aldine: "O-ra Tanih
5tefanovna, preşedinta cunoscutului cenaclu literar, s'a imbarcat eri pe un avion tip Potez şi a
plecat la Berlin. Ţinta plecării ar fi Conrad VeidtC(
Noaptea, la aflarea nout~ţii~ "Ies Ul1zes" după fin d uş rece de sLlrpnndere - au începllt
să filosofeze. Unii sustineau
ca Tama va fi a,
mantă bun ă, dar soţie imposibilă; alţii, că poartă
:n suflet o alchimie de vicii, candoare, poezie,
răutăţi şi blazare; iar cei mal mulţi se , 'n.iurall
c'au fost dobitoci. Şi, într'o înţălegere spontana
porniră 'n monom,-de-alungul castanilor dăruiti
de Kiseleff prin regulamentul organic,--spre AIcazar d' ete strigînd
- Jos cenaclele literare"
si purtînd în capul coloanei un placard din care
ţîşnea în majuscuie fosforescente definiţia lui
Mihail Cosma

r

LliT ·

RJ..:

I

Le meilleur paDier ,
~gh!fltiaue du siecle
Saşa Pană

'

/

www.dacoromanica.ro

1.

,(Îl

r'c

r
;
"

u

n

Yusuf

2 O pată

u

compacta de mărimea

unui

m, ocupind lin loc în spaţiu. .
E pLprietarul unuI palton ferteniţit, a unei
alării ne două ori

mai mare decit capul său,
unui pantof drept şi o gheata stîngă-ambele
uite în împletituri de sîrme-a unei singure
aşI de fascist şi a unor lInghil indohate, fieavând 15 CITI. lungime.
E întotdeauna aferat, din cauza neîncetatei
minte dacă a
autan a memoriei sale si nu tin"e
,
i erdut-o sau ha. (Legenda spune că din callZ(~
r agostei ce-o purta unei hangiţe, care a prefă
u t-:-o (dragostea) în piine de secnra foarte gus,'~;;{! si de mare consum)
Are ifente functiuni
foarte remllneraturii: scu,
ră scoarţele hotelurilor cu ajutorul unei limbi
. pantof, fabricata din rahat vanilrtt; om rec lama
~ c:;anatoriu sau azil; transmitator express de
legrame şi serv devotat marelui creator.
Cînd se'ntimplă şi n'are ce face, întinde în
.\ mîna
ptă, înch ide cqcoşe~te ochii, simuI-plor şi-aşteapta căderea unei
dine cu "1'111

t

.

~ătlll dUl t

pe

Să

ac\: la, r" 5.

se p' pJ

t

er tru

,11t111Ua
'-

U

II

ai

eXistenţa ,

îndrăgită

iil d pusesOl
va, te COlf"hi d~ Pi1tI, ce traiesc numa; i
'le I n Ilarba lui
pipirig, S'a simţit în s a d' iJ.:;,ediu
prin
19hiilc îndoliat~ a declarat răzl
<
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u

n
OI, în ace:-;t razbOl~ el
indem1nă

bllna si avînd Ia

u
fiind pe ()

poziţie mal

forte filaJ

l1umeroa e

bate joc de impotenta armată
raptureaza la fiecare 3 secunJe" un
prizolller, olllorîndu-l pe IOl si'! asvîrlt; cu o repeziciune de automat In pipirigul oarl)el sale, spre
Je

COIlJ ba tere, îşi

,i paraziţilor

~xeJnplu celorlalţi

combatanti.

.

Aceasta ii procură o" asemeneâ pIDcere, înc't
!şi desurubeaza gura într'un hol1ot de ris, ~şi linge
degetele msingcrate cu liIl1ba-; ÎnmirpSlIIilLi1 ilJ
scortişnara şi ~lteste gazetele politice l'~1 :uslI'n
JOs, coţind :3Uttere făra şir, Jar de nI1:lzluditate
~: c efltrica.
1)
y

Bunul sau all1ic Ohelemele-Cio/<, este un butoi cu rurnt;gatura de ferestrau. J. ~tf'şi poate ~meri

numele,

lace

gargară

uorinţa
'}UŞI

fume,!z~l

dintr'un trabuc. trip!u-1'ulII, Isi
cu drojdie de vin şi are (1 filare

pe care

{J

ţine

în

St~crer faţa

e "ine ,in-

(] eontinuan", H şirit spin-Mii
printr'o deasă coadă de stui, cu ajutorul cafr-,i1i
să se apere de răutatea omenească şi de - înţe
chiar:

don"şte

pMurile alhinelor. ,
,Yusuf Şi' Ghelemele-Ciok sînt amici inseparabilt
dE. Rafnuli, un omuleţ I1Iărunţel cît un ardei, susţinut de un bastona.ş '~e vanilIe, purtind un
sJac violet, un sl110cking de piele lustruit cu vax şi
având lipit pe huza posterioară un smoc ::te linfl
tigaie încreţi ta.

In fiecare DuminiCă, aceşti trei inseparabili prieteni îşi pun catalige cu arcuri puternice, strănută
la fiecare cincJ minute şi apasă cOl1tinu pe automatele Stollv,Terck, cari exteriorizeaza raramele
laptoase (lIn vacI proaspete elveţiene.
moldo v.

~CORT·C~ÂC
M'.
-e

Ssu:::tWWAAC
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BRUNEĂ

E blond ca o flacăra... Dar o flacără de rug
sub care se topeşte lln aur cert, care, din generozitate şi-l serveşte drept cerneală, frază sau
surîs. Scriind despre Brunea, cineva îmi anmcă'
pe I11:J.să, cu un tangaJ. de suvenÎruri, buchetul
de zile în care l'am văzut: Înalt si
, hodinitor ca
1,) privelişte, În fiecare gest e comprimat un sbor,
o svîcnire -- e aşezat un perotl pentru vulturi.
Dar de ce scriu 1 cind vreau să-I prezint pe
stadionul acestei coli, pe Bru~ea, o poernă? De
\..l acest scurt-circuit, e un ...instantaneu luat cu
t1k1gnesi TI chiar în plin ă:' . Brunea nu e un
www.dacoromanica.ro
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înger. Ingerii nu au umerii lui largi ca un viaduct
peste care trece trenul unui cap. Brunea nu e
intangibil ca lumea bolţilor.
Prin sîngele lui - tot blond - îţi poei trece
mîna ca prin bucle; în ochiul lui cald şi comod
ca o sofa, un tigru cu năpustirea îll umeri e de
veghe; sub fiecare pleoapă e un garaj de unde
au plecat expediţiiJe celor. mai cutezante aventuri în golul unde el a atins o palmă ca un continent. Printre prietenii crescuţi toţi în a~eeaşi
ardoare, Brunea e crupierul. Eroul lui plimbat
prin multe pagini ale In tegralului, îl iubeşte împrumutindu-i tensiunea lui. Brunea e darnic în
transfuzii. O limbă bătută cu nestimate e centura
de atitudine; o lunetă e pusă după ureche şi în
fiecare deget e înfăşurat un lasso.
Brunea e un înger. Dar un înger COW-bllY.
Gazetar de anvergură, a -reabilitat la o expresie nouă reportajul devenit morfolit şi flasc. E
îngrădit cu cărţi, care le iubeşte, sara, ca un ză
plaz. E 'concurent făCÎnd înconjurul lumii cu un
cearCÎn. Dar îl iubeşti dela început pentru inteligenţa şi bunătatea lui pusă sub cuvinte ca după
vitrine; îl iubeşti pentru surîsul lui care-i leagănă
ca pe o holdă faţa.
- Dar a rf;uşit să descrie în acest scurt-circuit, tot incendiul tău; dar a putut să sărute, pe
aceste vîrfuri, fruntea ta răpită de un şoim pe
1 I pisc...
roll 1
o"

ANTOLOGIE

F. BRUNEA

-----

RĂZBUNAREA LUI PAPUFILI
D-nei M-y
Papufili, adică omul care şi-a pierdul memoria inlr'o
Marii, după ce-şi consultă nodul balislei, se adresă
infailibilui său prieten:
- Scumpul meu filipapu, crezi tu că sîni fericit?
- Cred.
Papufili se grăbi să-şi oglindească emolia în veri·
gh~ta s;oliei sale.
După şaple ani de convietuire plană, am aflat azi,
draga mea, că-s fericit. Multămesc discretiei fale, greu
încercale în şapte ani de convietuire plană.
Şi Papufili, făcu conştiincios un nod la batistă, ca
să nu uite că-i feri ciI.
o

Era într'o Marti, tocmai •cînd aniversa

două ·deceni
dela pierderea memoriei surprinse într'o chelie, o gură,
o singură gură, cu patru buze adul\erine. Gura purta
fracul lui Filipapu şi decolteul soliei sale .
./ A doua zi demisionă din functia de ' manechin la
/
fabricantul de sicrie.
Sa--duse la baie unde jură se: se răzbune, impu§5ffcd~ rft~ 'Jt~ c~vr~J§:Sţlo.! doi mizerabiJi.
l ,.'Si rP~ c~nd se în:tbrăc{lr COnfof,1R unr~i..:y~c)tiu obiceiu,
ehI să 1NU'J \1iT~ hb't1illiVell, '"tŞi fă'~6 ~W:'shlHn 1 11i ' U'mp1ă

QO reNulvelJt~b rhlId2rd fiii ~ ,1iIJTJl:J-hll'J? j?~JI; ,

nu '1}

~rl P"J.)~f1f1R~mp~ ~ W~~(q ni ·IGirb rr/lJi2~f1\ rli

.

~
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PREMII
J,
Societatea ScriitoriiJor Romîni a premiat pe 101
Foti, grefier al literelor romÎne, autorul romanulu!
fară nici un cititor "Vis şi realitate". Şi, pentrll
a-şi încununa stupizenia a aruncat ceilalţi 10.0f)J> ~
lei-pentru poezie- lui Alfred Moşoiu! Şi asf1 ~
sculptorul" Cuvintelor Potrivite", Tudor Arghl i
POETUL cînd demon, când înger, dar veşnl
poet a fost Învins - (nici nu candidase) - spn
oprobiul votanţilor. Cu ce premii ar putea cîştig::
autorul "Strianei" şi colaboratorul lui Carabu~
Tănase, admiraţia de care se bucură d-I Arghezi?
Cerem să se ridice 16 statui de beton arm. ,/
celor 16 votanti ai d-hti Mos.oiu.
N. Iorga, singur ziditorul u'nei piramide macplatură mai Înaltă cu 120 m. decât cea ridica U
pe malurile Nitului de miile de sclavi ai lui Keop ~
a obţinut premiul naţional pentru proză (100.000 lei
Cel de poezie, Ion Minu/escu: au trebuit of
cialităţii două decenii, sti. vibreze timpanul la aco
durile străinului pelerin cîntăreţ din trei strune;
"Dar pom ta a rămas inchisa la glasul artei viitoar(
_ _ _ _o

Era prin anul una mie şi nouă suie opl-Îmi pare .
1928: pietrele cu cari a fost primit s'au prefă c l
saşa pană

în piedestale.
• • 11 • • • • • • • •

"HASEFER"
-librarie de arta -cuprinde de două luni, înt.
cei patru păreţi de templu al gîndului tiparit, ţ
mo expozitie de cărli de artă franceză- Ia n\

Platina intelectuală universală a veacurilor, el
prinsă în haină de sărbătoare,-literă, desen, hîrti
legătură,-şi-a dat rendez-vous.
Vizitatorul uluit nu stie ce să cerceteze m

întîiu şi ce să aleagă. lşi 'pipăie pulsul: 130 pe mim
•

PRIMITE:

•

•

s. p.

• Urmuz: Vitrină de artă nouă. Director George Bog7 A ,
No.1, 2 şi 3. (Sir. Carol 80, CÎ;nr' .t,v

-

Panait Mu,oiu, neobositullraducălor d
Jbslanl •
Înlelilorul unei aclivilăli mai rodnice În cei \
;16, a IIp ăr
• Han Ryner: Din apariliile lui Ahasverus (3Ci .cl!,
• B. Llbar: Copilul şi căminul părinlesc (100 lei).
a M. Deshumbert: Pe lumea cealaltă: raiul şi iadul
Pe lumea asia: dureri şi bucurii (1 vol2Q
• Silvlo Pellico: Despre Îndaloririle biirbalilor (40 lei)
• Clara Guthrie d'Arcis: Rolul social al femeii (20
II Gatti Gamond: Despre îndalorirlle femeilor (100 le ,
II Jean Marechal: Progresul (',
(10 lei).
Tradocerile păcăluiesc fii .,'
1;
Iru cei cari nu co
deră c8pul ,n umai cuer
Se pol procure
şi

~-"----

-

•
...r,e,tI 1,-Că3ula Poşllllli, 114
, Qorohol,- 1. C. Br61illnu, 33.

---_....:...-_------~
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