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Fu1gii de ~ăpadă - au dansat frumos asemenea unui balel
porniti djn rai, ei vin p'ământului vertiginos
intermlient, din poartă sfântul Petru îi anuntă mânios
'Spre a ' flUZ'şi sparge capul, să cadă mai încet.
Jar cerul transformaf subif int/un ceaun umplu/ cu as/re
care fugise cu o barcă
în eclipsări de becuri, el prooroceşte că:
,
Ne vom intâlni lunecând pe zăpada dorintelor n9.,astre.-

fjer~ea ,vrăjitoresc văzduhul,

George BOGZA.
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de metafore.

.I'n sufletul meu ninge zăpada sll.râ.surilor lele
.t~!i p~run;beii albi .şi.=alfjsacrifjcat fujgii în largu! cerului,
!J'mdca zapada esle cop11u~lfJndesfm al gerulUl
iubind atmosfera punctată cu stele.
'f
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BAL M USETTE CHEZ-lVOUS
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l=2egina ballilui CLI flori arfficiale atârnându= i
Zăpc!..dil ,bin e(:uvfintare de. aluminilJnl.. .>.
,<
pc le fr unle şi li l11C.ri, ca .p'cşte verand5. Nombri=Eşarfă s fdilu,ci.re. inufl'lc7 ~ '
!"
1<~)..,:1 clar ;"Y,fzut if~tr'~3 ~:d.k~'ţS :z..gr.9fcS-c ·:~i·~·t~te" pl~Ş~. :..;' ",Nf! dâiui:p.·."a.c;4.~:· pămânrului
}
.
r ·..;pmle ..e r~'!l' coordol)at~ . dţ}l hb;erfaţ~fl' "tIllH l' aufcl1}a.:>
.Jerbinfe' tii. r~c~(tla. !
.
".
l' ". tfffiiJ,1 !· obo·n q1Ţl . . U n" 'surâs ca un ' f1utqre ciudat ş i ra r
·Ş/parc/j~}oijn/~ş~k.~ de::,chis foafe arj~ele vânlu[fJi ".
1.:-.),thCă.lzi~t · Q;:li ra lui Qtto Radl, po~t .m·oder.l1iS,t' ce=- ' , ' C~ im n ţ{upilJLl1ttJJ:f<eU zăpadă,
-\.
f. ·~ h 9Sloyat~" w}ntre noi . ,
"
..
' .. ' Câ1ic-i)iip.ii . ~~ h ~;Pi;lsfeau Înlre armatele lui ,
(:'i-'. Bălu l ~~~ ', vâr ta '(Jj'Qlre 20 şi 25 de arii' Rc~'
._,.' 'i'''~''::"·: :.,W'.: ;
.' Ludovic al X!';Jea
l' 'inviasem" 6~'ii~'esfârşită . garderobă.. octogena ră pentrL\ '.şi" g-!oria JLţi N,a]ip'e~n sucomba În jurul Mosc6y ei
j,~. costu mel e'·7ioashe: Je «scurt circL!it » 'şi . sl.\flctel~ . . SUl?t incendiat 'achm ca . .':\,>'.' .., ....~:,., : ' '.: ::hi,r•.:- .•
(:':serbaLl ca jo.cul apelor la V~rsai l les. . ·
','
v~d7ea 'cetate Ti/să ':
<':.:'. :::.: "
i"
U n down deli cios era Vena şi · Îl1lpreun? cu
!' .
:';~ ~
'''''.,:
,."
.
A
B'
la ! lIa! Ha ! ".:. : .
....
~;~ W Hly, L ucie, .' RQ\lca, RLrdy-, " lexandru ' . rau;
C€ . cai de curse ' -:~i
...
-'".:
[..'· ·~ncr · şi, cu .Ron e'ram U11' ca nl'aval în minicitură, f'
"
.
,
'sângile "nleu şi 'a l Iă u
.
-,
.
. ,':;.
k:.
, .. Oite I..<adl :eş i aclor j:" fantezld lui e LJesfârşit~ ,
,.
.
cum ,se ia-Îl la Înhecere
; :- 'Cântcce le lui cehe, au o . frăg,ezime de-·:: pla.ntă aro.;'
P~.· ~,e~f~ rşirea albii
:i .... m afă. EntuziaSlmtl lui modern e .impe.1uos." . e pi'e=- . ~ •
"
'!!
- ~i-;':'o:'
!"f··Cis. 1 e=a vor9if de modern ismul ţărei lui ' 'vi: " . .]~.issova ! ochj1?~făt ,.ţ u terp lUri sporÎive
: 'j': gOâre ·· şi cu u r1'~-~egQisr'r'r''''- defii'~il!", fj'ft:91sf, 'Ne,,:"~ : . tu'- câri?p,uri :şi s9J~lje de pelrol
't :
. ~ : v.orbit de . Pragi!' coniplcCt moderri.istii'; qe <activi)·, ~ ,:. cu hipJdrol11 u-ri-.~c:~ hang,lr,e de a viJane
._. :jill~~L ei.. fI·!"ţi?ti~~•.,pu.r revolutiona!'~, ,. .Q~, l~lJ?}~jţ~_e~ ... ,~_E.~jip?gţâ!ii,~q/lijF jăi . :':.
. o.!
rească, despre care ne:a lă sat şi următoarele no.te ':
Ş'
'1 l "j l
~ tI
'· .
'DE'~:7'ErI~121L . - 'E'
d
'
.
.
1 pUpi ee a e, rwa Ive Im ense
v
oJ
• ~
o grupare e poetI, pieton ,
d f.~
~ d'
. . 'j I I
architecti şi actori mode rnişti . Con=C
I umt~ s~ t es aşoafi:]" Jfl pnv 1J1 e il e
d
oa a v la a mea
" . . ... :.... ~i ,',-'
O SVOBOZE uc~: DIVALDO. ' ~ '. Teatru de
ca un jurnal cu ulJimile şfirl~ .' '''~ . '': . ': ::~:
avant,gardă. E cea mai viguroa ă
\; }la)'i~. l.~.pnâ';\ CA
. dintre toate pLtpările 1110derne :cehe
. "~.,
şi publică reviste.
Trans fonnator de 10.000.' volţi*) 'i'
Animatoru l ei de frunte, e cunos=. .
-ţ
cuiul şi neobositul Charles Tejge,
Uzina e devQle, ~ cine crede că pe şira dealuj~
poet, arhitect şi propagandist. Prin=in amurg, 'uzina nu cântă Ş I ErălJ ânfă
.
tre ceilalti se rem a rcă VIT NEZ=culoarea de credintă a cerului rofund, .
<~_
V L, poet, pictorul SIl\1A, arhi=- ," În oxid de fier şi chJn Jros rol .
..ro ' -'
teetul KREJCAT< şi HO ZL
dJn eso fagul hornului ei scund.. ..
actor.
Efai a177 UJg ! ~ in amUJg! Treci aml}rg!
Apar şi revi tele :
PASMO şi DISK pentru litc.ratură şi artă.
Li de iarnă'n suprafajă. fără" lLIngime tIe
~ţ
,S TAVBA şi HORIZOl T) pcntru arhitectură .
_.
cir.s:omfennt;t,
TE Tl<U LIBER, ~ reprezentat după 1926
cu d j aD'Jefru d u blu.
~"'
~.
J
di n fra ntLlji pe:
ZI~ de ia rn ă jombică I i
IVAN GOLL : «Mathusalem » şi ,
Pe caza nul ga fa, plin de, zile.:: o sum ă,
'
.
«.r,; assurance contre le sujcide»
... cade ultim-ul ciocan de hum!J.
<ţ
APPOLINAIRE : «Les mamelles de Teiresias»
Lucrătorii fac.. . ·
'~,;: .
,~;':,
D ESSAIGNE S : «Les' El EL l\1UET»
,.. A u zdro'Oil şi cfI mai greu. conac. ' J.
COCTEAU :
«Les maries du to;;[ Eiffel»
Sub cliciuli fe riji pornesc ' di'.'pf1şii {arJ, ,. peţÎ~~,
. ') . prin °niârg
Din modern ii cehi :
EZVAL: «Tclegramme sur le ' rOlle »
şi:adorn? .cu dl ag,
VA CURA: Le maitre ci t' eleve
la stelele pe unede trag....\ _.
'~:'... '"
!
. .
Din clasici :
Zi de iarnă pân'Ja 5.deget pe=un ': mâ~
ARI TOFAI : «Les-Pcl11l1les au Thcsmophore "
Ş1A
(ade
pe
ora,~,
din
c...er~
od~P
c~ un l?,âlc d6[~'ff!!i;
MOLIERE: «George Dandin» Cli titlu de «Le
caleva
pf!reChl
de
sam
de'
vacIcand
cirque Oandin »
.
~. a vem lumină ridi
Din cea mai tână ră produelie se reprezintă a=n'a
u
laple
cei
săraci...
:"'~
J
';~A l. A. ludor-'M/Q
cLim revi ta :
~. "'~"
. -;
......,\!'
V EST PROCKET=-REVUE a d=-lor VOS=I( O VEL şi WERICH.
' ) Din Jil'ncl:eta de poeme oblice ,Ham! ,.-" ce va apare'n pimăva(~.
,
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DA NSE.

POETUL.

,.

la glace casse fIne lampe fuit el la tro~pette jaune
est ton poumon ei carre
les dents de J' etoile
timlJre pesle de jesus fl.:u..-eh emise la mJnte
toumez
fuumrz picrrcs du noir
dans lâme .freide je su i:- s,~ ul ci je le sa is je sui.,
,seul ei danse seigl1eur 1:/ SJ is q:;e je J'aim e
'!~/~ ef mince car j e J'ai;:lC ,0/.1 n d'!.s ro~cs broyant
J'0r fort '
..
Voila celui qui gele hU/J urs
vide fes yeu x ei mords 1?/0i le
que j'ai p,:,see cntre les dt:nt"
sjfFle
princ.e violo!] siffle blan ~ d'0iseJux.

Poetul, acest animal de o prove nienţă cu tolut
a făcui revolutie.
locul: pe o panoramă tipând stridenta
culorilor împodooitoare, în fata multimei imense şi
devoratoare de poezie, o pa iată trasă de div~rse
sfori sentimental isleî se agita mieunând patetic Re"" .
fEriciri de ji şe făcl?a mai mare jalea de el.
Mu ltimca îl aplauda en !uzia smată ' şi strigând :bis.
Dar i ată catastrofă n cp revă zutJ: poetul retează
sfor.le sentimentaliste, începe să · şi poarte gândul
prin stele, ia:- IT.ultimei care Îl cnea versuri, îi
trimete scuipat. Conflictul acut, se accentuează încă.
dubiC'<1să,
Ii ştia ti

1918

--~
( ~-:~~~. ~
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Geo SAD.

Trh,tan TZ<\RA

C'est el ' mcurir de r:e qllJnd la j,::u!1esse r.c:prJche
el la jeun zs e LU Z bute c.:>:11 ~11i ; 2 au lDn.
Andre BRETON

C 'OM PLECT
lui FILIP CORSA

Peisaj. trezit cu m~rile În vânt
de ce:ai ir/verzit founjj în vânt
visele ne' ex:dfă fl)p/ife ca eucalipfii
In căpesfrele ' ccrăbiilvr marea freamătă cu soare
'eu mJi plutesc p este ochii Jăi ca pescăruşii
saltimban,cii mărllur sun1 peşfii
[l'am să uit când adorm să siing sa/câmii
din drum . .
Prin insomnii l10pjile le întorc
yach,'u;l plin de nuIeri
comefa sângelui o aştept.
Fumegj' catedrala mun{i1or cu îngeri şi cu brazi
ca flekările peste cv1110ri limba:mi arde peste gură
plop cu lun'ă fund
catargul l1Jp/ii ti:l deştepl.
Unde e părul fău ca floarea soarelui
unde e riviera din surâs
unde e rândunica ochiului.
Umerii leagă puntile în prăpăstii
pe pleoape /i:se înfvrc ca'n basoreliefuri
cavalerii cruciadelor
în repaos pomii şi:au pus frunzele în cer
numai eu slr~ng pămânful spre lună
ca U11 pumn.
~tep~ an

V"ll()~ fjRI/UNEe

i,.rt .-

ROLL

Desen de F/C1. OR BRAONER

'.
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După o pauză de câteva luni, aspec.::'
tul mişdre i modecniste din România începe din
, nou. Anuntăm reapariţia ambelor revi te dela noi
Contimporanul şi Integral, într'una si n Cl' ură sub
titlu de C. 1.
.
o .
Noua revistă ne garan t ează fă ră răzleţi ri apari.::'
tia ei regulat lunară, o intensă activita te de teatru
conferinţe, expoziţii plastice, cinema, sport, Il1U~
zică etc. etc.
Vor colabora permanent: Ion Vinea, Ilarie
YoronC3, B. Fundoianu, Ion Barbu, F. Bru.:'
nea, Stephane Roll, F ilip Corsa; Marcel Iancu
M. H. Maxy, Victor Brauner, Milită Pătraşcu.
Prin redactia ei la Paris: Tristan T zara, Max
Iacob, Louis Aragon, Pierre Reverdy, C laude
Semet, Ar. Adamor, Iosef Delteil; Schwab, Marc
Chagall, FI'. Picabia, Man Ray.
Salutăm cu 101 lovituri de inimă, noua revi stă.

=

AL. A. TUDOR M IU, poet moder~ist
de înaltă tensiune, a introdus în gazeta lo cală
"Câmpina (( o coloană intitulată, "Avantgardă", în
care încearcă subtil de tot, a dezmor(i Cl'ust ul
·literar al eititori~or naftalinizati în formule înv:chite.
Gestul e eroic şi demn de toată lauda, dat fiind
.mentalitatea multora contimporani, rătăciţi pe drum
.,.; şi veniti în lume cu o întârzi~re de câteva decenii.
' . Miu, luptă dârz la înlăturarea stârpiturilor. Se
cere o cât mai g rab nică aerisire în morala veacului,
Altfel, vom muri asfixiaţi.

G O NOe OeI.
~~ UN ' ALEXA DRU LĂPUŞNEANU
AL LITERATURIf. Bătrânul pisălog al litera.:'
turii noastre·- îl ştiţi chiar fără ai mai indica nu.:'
mele, dealttel a fost imprimat pe atâta maculuatură
înc~t s'au împuţinat chiar literile cari îl compun,
a ţmut Ia Câmpina una din nesfârşitele serii , de
conferinţe., în care a combătut modernisl1lul Cu
citaţii . din poetii regionalişti francezi, făcând un
talmeş balmeş pe ca.re nu l.:'ar putea pricepe de.::'
. cât creeru· i vast cât bărăganul.
Dealtfel s ituaţia îi este bine cuno s cută: aceia
d~ babalâc libidinos amorezat de o fată tânără
care nu.:Î d ă nici o atenţie.
Fiindcă: dacă literatura româ
. n ească' nu.:! vrea ,
În schimb o vrea dumnealui pe literatură.

.$:

va vedea revista servind drept hârtie de împâche.::'
tat prin băcănii.
-'!
Fiindcă . marele public care dă bucurQs 5 lei,
după silabisire o trece candid la closet.
~~ CORUPŢIE:

In librărie s'a pus al 3:lea·
volum din peltea ua ' amGlroasă "La Medeleni". :".
. Cititoarele recrutate ' dinh:e ·. angmicile din ~_p'~n.::'
Sioane, se vor extazia . d~n nOu.,.Îl! ' fata .. J~toirafiei
d:lui Teodoreanu-ct'a de pe vremea când aub.::'
rul însuşi era adolescent - ah! adolescent.! - ' şi
in lipsa unui Dănuţ veritabil se VO'f ' m~st~~ili:t': cu
lumânări de spermantet.
.
F1ămânzii sexului savurează cartea aceh',1J prc~
cum copii vitrina cofetăriilor.
. _.
.
"
Un on1" echilibrat va prefera întoMeauna un,
restaurant cu mândri subsfarţiale.
'
.
.

~~~ MARI CURTEZ'A NE ŞI VESTITI:.
LIBERTINI se intitulează ' seJia de . articole-toi
atâtea becuri al'uncând o lumină as~utită în mo-~;
cirla prelinsă prin veacuri .,:!..:..' p-e ..cari ·...: cl:=l ....·~ei ·
l~elgis le publică ' în Adevărul Literar.
Cu tipărirea acestora - imensa: gIăcintă ~ lit~rţ}ra
şi=a justificat pe un an întreg"apar'itlel:; 'dre .,.aitfelar fi devenit ridicol de inutilă. . .,~.
. ,;.J ;'*
•• - -_
.~.....

~;

Va apare:
'.
POEME IN ÂER LrBER.
poezii".de S T E P I~I A T RO LL.
ILUSTRAŢU DE

VICTOI< i:

-.'
.;~

BRAlrNE~
1:'
anuntă ,~efltIJ

.~

~$ Poetul llarie Voronca. ne
foarte cu rând noul să u volum de poeme: ULYSE
cu ilustratii de Marc ChagalJ.
. . -''''.':,,,,,, ,.-,. ' 'ţ;
H ip! I-lip! U ra !
"_
Apare :
B.

F O N DAN E

3S CENARIO
CI NEPOEM ES

"

....;

~

.

avec un -portrait 'de Man' Ray . ~:- .. '.
Ed ition des Documents de I'Esprii' Nouveau
RED. PRAGA Dir. Ch.-·Teig~~· .. :·

Citiţi:

MARELE PUBLIC. D:l Stelian P o.::'
pescu, alarmat că Stlb . conducerea iui Perpessi.::'
cius, Universul Literar-din cauza unui inceput
de selectie a materia/ului- şi.:a micşorat simţitor
tirajul, 1a încredinţat d.:lui CarniI Petrescu. Acesta
cu gest de salvator a schimbat macazul pe. linia
marelui public.
Va fi cam trist pentru autorul Mioarei când îş i
T ipografia "Voi n taP r a h o vei

.' .
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R EVI STA DEA VANTOARDA

APARE LUNAR
Strada Carol, 80 " Gâmpina
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EXEMPLARUL' '4" LEI --~
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www.dacoromanica.ro

Str. Municipală

