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(PLANGEREA CĂTRE YGOR II)
de Ion VINEA.

Să nu te fi înţeles, maestre Ygor? Stolul tău de păsări metalice şi de pisări
umbre îmi cotropesc grădina din spatele casei şi toată noaptea ramurile ţipă
sub ghiarele lor înstelate. Trimisu-le-ai depe ţărmurile de diamant ale lu
Yenissei de vuie atât de prădalnice şi de plăpânde, cu asprul lor cântec
răsbit de nostalgii ? Plin sunt de sunete ca un urcior de undă şi întuneric,
dar cum şi unde să mă revărs cu prisosul meu de puteri topite in melodie?
Poate că nu e decât o vestire de primăvară, — iată o tălmăcire poetici,
simplă. Cred în puterea tămăduitoare a unei metafore, a unui aforism, a urne
strofe. Literatura se înscăunează tot mai demn pe tronul lumei, şi leacurile
sunt înlocuite, din ce în ce, prin cuvinte. De aceea socot, că invazia ta sonoră
la mine in creier şi în casă, ţine locul unei flori, a celei dintâi flori care a
violat aşternutul feciorelnic al zăpezilor, şi mai ţine locul primului lăstun pe
care l-ai fi trimis să-mi bată în geam.
Ştiu însă, că pe ţărmurile lucide ale lui Yen'ssei, niciodată nu coboară lăstunii
iar noaptea din brazi şi din pini apasă încă asupra nămeţilor, cu toate că
viforosul fluviu şf-a sfărâmat coşciugul său de ghiaţă.
Mi-ai povestit cândva, la Paris, sub jocul pe cer al reclamelor luminoase,
desgheţul năpraznic al lui Yenissei în sbatere răsvrătită sub titanii de stâncă
încoronaţi cu luceferi şi sori. Atunci e carnavalul vâltorilor, cavalcada vânturilor, hohotul gerului de sloiuri ce se sparg intr'o moarte voioasă, pe când
naintarea de apă tună şi bubuie în spre soarele despicat —3 şi urlă astfel in
cât oceanul buimăcit îşi retrage în derută arhangelii de cristal şi corăbii e —
fantome.
Siberia răsună de această nuntă cu tunete de şampanie polară, si în noaptea
descrierilor tale, meştere Ygor, in pianul tău cu coadă s'a întrupat una din
acele şopârle prehistorice, al cărei glas zadarnic se încearcă să-1 imite claxoanele cirezilor de automobile aglomerate la peronul vreunui bal al Soc.
Naţiunilor.
Hotelul nostru cu cinci etaje a vibrat până în zori bântuit de armonii apocaliptice şi paşnicul cartier n'a adormit decât târziu, cutreierat ca şi mine de
sensaţii de naufragiu, trezite în gând tocmai din epoca lecturilor cu Robirson
Crusoe.
Val, de atunci, — gem sub mâinile tale mânioase de neptun, stăpân al uraganurilor muzicale.
— Ce-ai devenit ? Presa mondială nu te a consacrat, orhestrele ţi-au tăgăduit
imperiul, desigur că prin fugă, altfel nu-mi închipui tam-tam, trombon sau
violină care să fi înfruntat, o clipă, urgia baghetei tale de foc.
Sau să *fi preferat puterilor derizorii ale acestor unelte, cântecul total şi scurt
pe care il iscă glontele năpustit ca un meteor prin constelaţiunile .verzi ale
capului, cette boîte ă musiqiie
? Atunci mesajul de azi îmi vine d
de mormânt, depe cine ştie ce tărâmuri pe cari le-ai răscolit, trecător noc2 turn printr'un sat cu prea mulţi câini. E un sfârşit, acesta. Intoxicat de res-

piraţle şi voinţă, apropierea ta era ca adăpostul unui copac, electrizat sub
furtună. Paloşul abătut de sus ar trece azi şi prin scrumul meu, cel adăpostit
Lamentabil sfârşit totuş. Eu însumi, în sl-' biciunea mea nemernică, nu-1 accept
fără răsvrătire.
Ce poate oare, maestre Ygor, o cetate cu milioanele ei de lămpi şi de robi
faţă de cruzimea ochilor tăi aziatici, înţesaţi de fulgerile albastre ale desgheţului
pe Yenissei, a ochilor tăi oblici, striviţi intre bolovanul frunţii fără de sprâncene
şi pomeţii abrupţi sub pielea lor palidă ?
Râsul tău, răsturnat, de femeie desfătată, glasul de păzitor de herghelii, şi
stomacul tău care se mulţumia cu zahăr şi ceai trei zile in şir, colţii şi
măselele bolşevicului, cu lama in dinţi, din placardele de contrapropagandă,
şi tonul, acela, hotărâtor, care părea că zice: plătesc! in discuţiile de artă,
şi talpa ta No. 46, să te fi trădat toate acestea ?
In nopţile din urmă vântul a suflat in* hornurile caselor ca intr'un nai. Un
svon mânios, dincolo de ferestre, sinistru ca vântul|la teatru.
A: observat ce bine joacă vântul la teatru? In ultimul act al pieselor meîe
acest personaj nu lipseşte niciodată.. E de un efect sigur şi distins, care sub-
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liniază situaţiile, înteţeşte conflictul, clarifică şi facilitează desnodământul,
contribuind, negreşit, cu adaosul său de poezie, cu fiorul său de mătasă vie,
la efectul estetic.
Vântul, totdeauna l-am aplaudat la alţii, de aceea mi-a dobândit şi el triumfuri
mie. Îmi place să lucrez in atmosfera pe care o pricinuieşte trecerea lui pe
uliţi, după ce s'a pieptănat în păduri şi s'a jucat cu lupii leoarcă şi a făcut
să fileze stelele clătinate.
Am încercat.
Pagini albe, cuvinte împrăştiate, ca înscripţ*ile pe un mormânt şters. Eroii
mei înţepenesc asemeni strigoilor de ceară şi catifea, mutre celebre, d'n
muzeele de iarmaroc.

F

Sunt o vastă respiraţie între stele şi pietre, sunt străbătut de tot fiorul şi |
freamătul anotimpului nou. Soarele, într'o dimineaţă, s'a ivit cu spiţe proaspete
într'un văzduh în care s'ar H văzut şi chiotul, săgetat din deal în deal, al vreunui precupeţ.
In penumbra sălii de baie, luceşte nikelul şi porţelanul, în murmurul maur al •
robinetului deschis. Mireasmă de vegetal crud şi de pământ umed, adieri
palustre si sărate, — Dunărea şi marea nu sunt prea departe — au încins?
oraşul în care roţi, cai motoare şi oameni se avântă in lumină cu aviditatea•
unei căderi prin spaţiu.
Femei şi-au descuiat sângele şi i-au dat foc în culori bete şi acum rugurile f
lor necugetate gonesc prin amurgul fanatizat.
Mi-amintesc climatele filtrate prin inima desmetică: zăpezi şi' va'uri de şofran
plete şi caravane şi în deosebi acel pas năpustit prin toate împotrivirile '
afrodiziace ale lumii.
Ce mi-a rămas decând cu victoria sălbatică prin care am pus stăpânire, cat
Sfântul Ignaţiu, pe mine însumi? Un telefon, un radio, câtevâ lespezi de
ceramică şi mozaic, o casă, covoare de Persia, o nevastă, un Ford şi un
câine lup.
Dece m'am mânjit pisiceşte de toate polenurile femeii dacă pornirea nu mi-a |
fost îndeajuns găzduită şi setea mea ţipă încă după fântâna neîntâlnită prin
păinjenişul potecilor ce mă ademenesc?
Să caut încă.
Aproape sau departe aşteaptă aşteptarea şi simt, uneori, că pot merge drept I
la ţintă cu ochii închişi.
Îmi bate în tâmple o chemare străveche, darabana unui trib exasperat de 1
întârzierea serilor roşii.
Să fie într'un bordel, să fie într'o grădină ora întâlnirii fără de care viaţa s'a i
istovit posac? Mă tem să-mi'joc la întâmplare ultimile daruri, căci steaua
nerăbdătoare se poate opri pe cel mai întâmplător acoperiş.
Fiece pasăre îşi strigă dragostea şi fiece jivină tuturor celorlalte păsări şi
jivine... Numai noi ne dibuim la lumina ofticoasă a balurilor pe când cerbul !
din codru trimite chemarea lui gravă să umple întunericul sexual.
La fel vreau să-mi fie auzită vocea: afişe mari pe vespasienele metropolelor
oameni — sandwiş cu proclamaţia mea pătimaşă, litere plimbate pe cer dia
ordinul agenţiei Mosse, manifeste plutind din faruri pe mări să dea de veste
că la Bucureşti, Dorimedont Pârvu, în etate de treizeci şi şeapte de ani,
aşteaptă femeea pe măsură: iubirea nouă pe măsura jertfei lui eterne. Avis!
A vis ! Avis amazonelor!

— Dece lucrezi pe întuneric?
Cuvintele îi luminară în aceeaş clipă în care, peste pleoape, i se aşternea o |
noapte fragedă — Sunetul limpede şi atingerea proaspătă se contopiră în el, ca
imaginea unui clopoţel de argint cu clinchetul însuşi, — elemente inseparabile
a căror unire are întotdeauna deplinul nostru consimţământ estetic...
Ion VINEA

Rugăciune de ora 8

Seară ca un steag rece desfăşurată
apleacă steaua cerului mâhnită
In somnul moale al acestui ţinut
pe resemnarea acestor ape oprite
pe visul îngheţat al zidurilor
pe suspinul acestor pietre bolnave
in viaţa toată ascunsă şi departe
Trimite surpriza trenurilor in gări
arată marşul oştilor în munţi
alungă valsul umbrelor din baluri
împiedică naufragiul pe Atlantic
Nu uita te rog nici pe frăulein Else
vilegiaturistă palidă dintr'altă ţară
neplânsă înecată în Bistriţa la 1920
Nu uita nici pe Vasile argatul
soldat spintecat eroic
doarme acolo pe dealul Cozla
frumos cu faţa spre răsărit.
Pune un surâs unde-i o jale
şi paza îngerilor la pensionatul de domnişoare
— Unde-i un sfârşit pune moarte Inimoasă.

Serglu DAN
1927.
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Ca şi Homer, Archimede apare in posteritate cu orbitele goale, cu toate că nimeni
n'a afirmat vreodată că acest mare grec a
murit orb.
Purta barbă şi perciuni, gâtul gol. Sculptorilor le arăta numai bustul, fapt confirmat de fotografiile cele mai recente din
Larousse.
Copilăria i-a fost agitată deşi căsnicia părinţilor săi ar fi putut să-i servească ca
pildă de fericire pe drumul bătut.
Mama sa era menajeră. Tatăl, un liric..,
Exercita, cu sârguinţă ca şi strămoşii săi,
meseria de bărbier Intr'o maha'a a Syracuzei.
0 predispoziţie ereditară isvorâtă din practica atâtor ascendenţi ai săi, in această specialitate, pregătise intuiţia lui Archimede.
In prăvălia natală, copilul de câţi-va ani,
Încercă revelaţia oglinzilor care urma să
decidă mai tărziu de soarta bătăliei navale
din faţa patriei.
încurajat de puterea de reflecţie a celor
două oglinzi aşezate pe pereţi, una in faţa
celeila'te, pentru ca să inmulţească 'a in init
un singur client, Archimede îşi petrecu restul anilor până Ia maturitate, in exe ciţii
asemănătoare, cu ajutorul cioburilor pe cari
le găse-J.
Primele experienţe Ie-a inceput cu vecinii,
cărora le trimitea in ochi, intr'o formă concisă, toate razele solare strânse prin Împrejurimi.
Succesul său a fost alternativ pentrucă
adesea părinţii lui, f iră siliţi să-şi mute domicilii]. Cu incctul, graţie acestui neajuns,
tatăl ajunse in centru', orrşului, unde fu
numit bărbierul curţii regale, in timp ce
Archimede observa cu certitudine că adversităţi mediocre, din toate punctele c rdinale, ii determinsu, cu iuţeală o personalitate covârşitoare.
Conştiinţa posesiunii sale ii permis: să adopte
acel aer de profund distrat, care a aţâţat
cel mai mult pe istorici in cercetările lor
ulterioare.
Hieron tiranul, o fire cicălitoare, il iscodi,
intr'o zi, să afle câtl fraudă de argint e
amestecată in Coroana lui de aur masiv.
Archimede calculă pe loc, că întrebuinţând
25 de lovituri orizontale, poliţia ar fi putut
auzi adevărul specific, chiar din gura artisanului.
Astfel, imensul grec a încercat prin excepţie, să abată o clipă geniul său inventiv,

IANCU

dela speculaţiune la cele materiale, şi si
apropie înţelegerea mulţimii de ideile sale,
adaptate sub o formă concretă, la aplicaţiunile usuale.
Dar răspunsul său nu mulţumi pe rege care
ii cerea, din obicinuinţă mai mult formularea
unui principiu artistic decât un sfat util.
Plictisit, Archimede luă in ziua aceea o bac
potrivită. Se ştie că mulţi dintre marii oameni
absorbiţi peste măsură de preocupările lor
teoretice, au o tendinţă aproape inconştientă
spre pornografie. Archimede nu era nici el
in afară de raza acestei slăbiciuni Fie că
baia nu i-a priit, sau că avea nevoe de
distracţie, eşi din apă*direct in stradi. Mul-
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ţimea recunoscând pe marele om, l'a aclamat
ca pe un zeu.
Cu aceiaşi 'ocazie Archimede^ a lansat-o
pe Evrica, cu care trăia de mult in cea'mai
strictă intimitate.
El a inventat pârghia pentru mutarea pământului. Dar orele iiind înaintate a trebuit
să renunţe la acest proect.
fii
9

Versiunea lui Plularque, care absolvă pe
Mucellus de răspunderea morţii lui Archimede, e indiscutabilă. Ce dovadă de a mai
inaltă condescendenţă (aţă de marele grec, a
putut da consulul roman, decât atunci, in
thnoul luptei navale care a precedat căderea
Syracuzei, când observând că Archimede,
pe ţănn, se joacă cu oglinda Ia soare,, conform vechiului său obicei, a ordonat să se
incendieze câteva galere, din cele mai frumoase, pentru a procura savantului o plăcere
nevinovată ?

Ca orice pasăre pe limba ei, Archimede, a
murit distrat, după ce a parcurs jumătate
din suliţa unui soldat roman, căruia uita
să-i r.'spundă cât e ceasul.
De la el ne-a rămas Sirena, sau femeia cu
două capete, precum şi alte iluzii optice,
bazate pe sistemul oglinzilor, cari se întrebuinţează in târgurile de mostre.
J a o q u e s <3. C O S T I N

Sacramentalement...
Uitesse en rond, o verve
el toi compassion:
tristesse au creux d'un angie,
II me plait d'imaginer
voire miraculeux mariage
en marge et ornement
des conventions sen ti menta les
Sachant, d'information ravie,
qu'enihousiasie la verve
se mâle â l'e'lan bigarre et ferind
de la piste en sueur et en cris,
tandis que l'attentive pitid
qui suppose au lever du tourment
privilege et victoire,
transsude une douleur au ralenti:
te sachant ai ide, 6 verve
et compassion, o toi-, captive,
je vous unis selon mon âme.
Car cet accord subtil
ainsi que iait du pis,
giisse nors de l'art,
nourrider-expioraieur,
en qui toujours la vive joie de posseder
par un hardi penchant se superspose
au goflt tortueux de la recherche.

Pierre BOURGEOIS
Bruxelles 1927

Aspecte recente ale mişcării moderne în Belgia
Arhitectură şi poesi*

Se cerc concisiune, exactitudine: un tablou
difusiuni. Totuşi uitate din vederi şi cercesintetic al diferitelor eforturi al elitei retări nu sunt. Căci nu e suficient a spune
că vrem să traducem nesocotind technică
voluţionare dela noi.
veche, fiinţa nouă profundă. Desbaterea e
Recunosc greutatea problemei: o curioşiincâ .aiurea: E versul musică sau elocint&7
tate niciodată nu e destul de avidi să obE versul deci respiraţie sau construcţie ?
serve fenomene atât de suple şi diverse.
Aceste puncte se întâlnesc şi se întretaie
Totuşi cine poate sfi refuze de a servi câmistic şi separaţia lor nu are decât valoare
teva cuvinte prin cari apostolatul causei
de dialectică. Ori la noi un grup şi-a asupentru care am luptat şi noi, va câştiga un
mat răspunderea fenomenului liric prin dualiment ? Iată: câteva impresii dintr'o luptă,
alitatea : Surexcitarea
slmfuturltor
ş
scrise de un soldat care va încerca s& fie
ligenţei,
dreptul
de a slmfl
pănă
drept
tarea cea mai nebună.
E deci vorba de o
Primul
capitol:
arhitectura şi poesie lirică,
revoltă intelectuaiistă.
constrângere-profit libertate-miserie. Despre
Dece poetul singur şi-ar refuza printre erearhitecturi, zeiţa zilnicului şi al abstracţiei;
atori provocaţii miraculoasă a conştientului
confluent din ceeace se traduce prin conatacat In ascuzişurile lui cele mai specifice?
fort şi din ceeace participă prin metafisfcă
Când omul cu atâta mândrie se trudeşte in
adică armonie şi proporţie pură. La început
experienţele cele mai paradoxale, poesia
necesitate de adăpost, necesitate severă
trebue să dea momentul-instinct care pentru
technică, şi apoi, chemare eternă prin sobriea dura cere mărturisiri. Conştiinţa infl&cătatea câtorva masse şi goluri. Constructorii
rată, libcraţic violentă a fiinţei, sete de abau o dublă răspundere: aceea a preţului şi
solut. Iată caracterul spiritual al acestei
aceea a echilibrului pur al liniei fără preţ—
poesii. Iar particularitatea technică consisti
independentă.
In versul liber cu voinţa de a construi
Aşa incât prin voinţă materială a crizei soImi pare că numai In Belgia se exprimă azi
in viaţa lirică această aviditate a unui ordin
ciale ca şi printr'o solidaritate obscură mişrevoluţionar. Aiurea grupările moderniste
carea modernistă arhitectualk a dobândit un
sunt seduse de evocările verbale, de gâdimaxim de armonie la noi: Caracterul plastic?
latul visător şi haotic : joc pitoresc de imaprobitate, bucurie profundă şi patetică a
gini cuvinte, sentimente.
volumului lipsit de ornament: Ca şi aiurea
Iniţiativa producţiei estetice la noi aparţine
avem şi noi speranţa nesfârşită in puterea
planului şi al materialelor Viata profesională tinereţei setoasă de sintesase simţurilor şi a
inteligenţei.
al unul edificiu
epprimat
prin idealul
unul
material
sănătos,
lată făgăduinţa
artei
de
Arhitecţii şi poeţi uniţi simbolic pentru ridiclădi.
Nume ? V. Bourgeots,
De Ligne,
Eggerlx,
Stoeben,
Hoste Rubbers, carea
oricenoului
s'ar peste banalitatea inspSimântati.
Dintre aceşti tineri trebuesc numiţi Leon
zice arhitecfii sunt la noi cei ce au putut
Chenoy.
Aimâe
Declerq,
Georges
realisa mai mult printre artiştii moderni.
Edmond
Vandercamen,
Paul Weerte
Ce atmosferă de linişte şi indiferenţă in jurul
trebue adăugat şi semnatarul confuz.
liricilor şi poeţilor noştrii 1 Există opere cari
pot justifica o simpatie activă, se fac conPierre BOURGEOIS.
ferinţe, autologii cari merită speranţă marei
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AUTOPORTRET
de Romulos DIANU

Iată. doamnă,
alb
T r u p u l meu AICI
I,dentic cu o r i c e sfânt
Ucis, b ă r b ă t e ş t e t r i s t
MERCL.!
Aştept
Sunt frumos
c a r a n a v i e de c u ţ i t
Ca o r e l e , ca a m i n t i r i l e , ca p a r f u m e l e
Orice a t i n g e r e s c â n t e i e e l e c t r i c aspru
A u d l i n i ş t e a i s t o r i c ă şi vidul f o r m e l o r
C a p u l s u n ă m a t i n a l , vai, ca
jucăriile
THE EXCEPŢIONAL PETER PAN
Ştiu să vorbesc despre iubire şi moarte
I u b e s c ca şi tine p l o i l e şi noaptea
A m i n t e s c ziua r e v e l a ţ i e i s e x u a l e
Cu tremurul de floare al mâinilor
Amintesc spasmul fetelor pur idealiste
Mirosul cald şi acru de şira spinării
Amintesc vizitele prelungi şi despărţirile
In fiecare zi câte una, ca adâncirile
In moarte — in somn — in glas
Amintesc magica splendoare a morţii
Şi văile reci şi. albe ale repaosului
VAI, M A T ,
m.
Tu c a r e eşti
C
PIERDUTA
I u b e s c
u.
In n e a g r a
S e r a l
Vecinicie
Imi
plac
Primeşte
Femeile
In l o c de
Ţigările
F L O R I
A p e l e
Acest AUTO
V o i a j u l
P o r t r e t
Asasinatul
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de Filip CORSA
Cu prilejul excursiei prin demarate stări ţi atitudini
ale eroului adus figură panoptică in fâ(a Dv. încălecatul acestor versuri, fie binecuvântat:
causticul Domn Marc
domiciliat singur
braful coardă la arc
nici un strămoş ungur
Decembrie trupesc, cel dc 31 de zile ultra-violete
alcătuit. Marc desenă odată, pe o coală de hârtie (in
odac de atunci rămasă) un triunghiu in care işi situă
viata:
Orafut

1

rci elemente In care exista. Fugărit dela 1 la 2, 2 la
3, 3 la 1. Mai cu scamă dela 2 la 3, 3 la 2, 2 la 3,
3 la 2. Descoperirea limpezită grafic acestui sistem,
precum apa prin filtru, supuse pe Marc primei injecţii dc melancolic statornică. £1 in vârstă numai dc 24
ani, ce fluidă înfăţişare... Duminică Pe aci, dc sus in
jos, spiralic, descinde pcrechia lui de picioarc, in
pansament negru: box-caU. Mâna, cu complicitatea
clanţei, Intoarcc ca pc o pagină, jumătatea dublei uşi.
Urmează duzina dc paji, după cari, iată-i in cadrul
ccleilalte uşi, situată pc ţărm dc trotuar.
Un compas rotunjea cotidian ochii Iui Marc - - pupile
dc icruncă. Ochii manifestau: adagio sub nori, fumigafi când ploua, arămii in după amiezi solare albi In
preajma ştiutului disc lunar. Acuitatea lui personală
cuprinde trei simpatii: a nervului, a idiosincrazici, a
supleţei de hipocamp.
In fata casei, exact, farmacia. Recitea dc câte ori pleca
in oraş. sau revenea, firma ei „La Assa fetida". Involuntar, acest cuvânt. Marc îl asocia dc otrăvuri. El
işi notase nu de mult, (când dobândi certitudinea că

assa-fetida trebue să conţie supremaţia olrăvci), acest
mic poem In care credea:
la assa — fetida creştea
violent punctului A
otravă ce iute, ce grea
la assa — fetida ştiuse
ins mort olimpicei curse
assa — assa fetida — sa
fetida — sa assa — feti
da.
Pe mâna stângă, ceasornic ecou pulsului, explica i
Ora 4 in decembrie dizolvă conturelc. Cu tuş crările
pomilor sterpi- Aerul, categoric rece. Marc oferi o
respiraţie ospitalieră frigului, iboară pe o râpă a cmrului o promisiune de agnoticism, când ceva urni
nând a defilare, In tactul încetinitorului, ie insinua retinei sale, cu maximum de discreţiune. Erau:
Un domn Intre două vârste, cu joben In cap şi Uaai
vidră la gât un domn uscat, pergament întins pe maxilare, cu hieroglifele dinţilor, ştirbă ortografie,
un domn şi un copil in costume cenuşii — fragment
de nor însufleţit
un dom, rubrică fixă, mai la deal, mai la deal
şi o fată (Infine) fără contuziuni exagerate.
Fata şi Marc tatuară zăpada Îndelung. Un Btriclc trecu
surdina pe pneuri, şi cât ii părură confortabile hri
Marc, mănuşele şofeurului, muschetare, juxtapuse pe
volan. El Işi aminti — fără aparenţă asociere — fraza
unui amic amic mort in război „nu crezi că o iacierare intre farurile automobilelor şi stele, e inevitabilă".
Si Marc apucând in lasso ideea, prevala dintr'o eventuală sinuozitate, că tentativa lui amoroasă ar putea
conţine germeni de încă erare.
Atunci, gustul speranţei Ii muşcă mintea şi limba in
timp ce triunghiul ti apăru compus ca un ton maior,
cin Cyr, prea exigenţa lui erotică şi fata astace-ista
in faţă precum hclicelc in fruntea avionului. Ea ivea
picioarele descinse liniar spre cupele şoşonilor, Intra
gulerul paltonului şi pălărie o fâşie dc gât vag gilbuc,
ca miezul de nucă. Reflectă să-i vorbească. Pledoarii
lui interioară se afirmă cu interesante serpentine de
şosea muntoasă, Intr'atât variată şi docilă. încât o mesteca asişderi gumei americane. Un automobil (Renaidt)
fugi, zămislind in dreapta - In stânga, zăpadă. Acolo
era un câine de vânătoare. In ţaţa cofetăriei cu geamuri enorme, cristal rece, divulgând din 'năunbu prezenţa câtorva convalescenţi cu castagnetele linguriţele
dc argint In degete şi in acelaş timp reflectând efiade
care purta harta Africei pc coapsa dreaptă, material
superior din industriile porţelanelor franceze. Marc
strigă „Cezar", dar câinele nu schimbă reflexul vitrinei. Fata insă tresări din umeri ca frunza in adore.
Umerii ei stăteau balanţă fulgilor cu o pantă spic
Sud; jos fluviul degetelor. Gura ei zugrăvită cu un roşi
(ce in pictură, se chiarnă, imi pare. roşu Satura) execsU
un salt in zăpadă, unde realiză efect nostim de cerrinL
De o vreme cuvântul, damnaţiune stă conţinu in vecinătatea iui Faust—utopie proclamată şi iscălită Berlin.
Totuşi, junele nostru Marc, hazardă o degrafare a cuvin-,
tului din acel mediu, şi, damnat in mod cert şi oficial,
jaloni cărăruia dorinţiL
Astfel se explică «noţiunea lui de calibru sideral, când
pc punctul tocmai de a încerca uşa unei atitudini cm
mai active, constată dispariţia fetei

Xhoue/f(Belgia) Sculptură

) Fragment dinramura!Crucişătorul

Al. 0. B.

O stradă goală, plecată cilindru spre Est. iată ce-i iu
oferit Tigrii şi plante, voci feri el buimăcit Un taxi
apăru cu o oportunitate de cinematograf* Marc il opri.
Şofeurul căpătă ordin să-l ducă in capătul străzii După
on minut şi jumătate, maşina ajunse la ţintă. Ordin de
întoarcere. Atenţiune, umbra dc lângă zid- Marc işi lipi
nasul de geamul portierei: era doar un paracliser. Din
acea clipă şoferul primi directiva drumului In ordinea
următoare: dreapta... inainte-. dreapta.. stânga... înainte... stânga... stânga... stânga», stânga... stânga... stânga*.,
stânga...
întrerupere: din orga tabacherei, un tub fu scos, poleit la un capăt, cu destinaţie spre cleştele caninilor.
Ceru un chibrit şoferului şi aprinse o lumină roşte in celălalt capăt aşa cum se procedează cu acceleratele de
noapte.
apoi: dreapta... înainte... stânga... dreapta... stânga...
înainte.- dreapta... dreapta... stânga... dreapta... —
Opreşte.
Ritmul manifesta astfel: Maşina 40 km. pe oră, şofeurul
16 tensiuni pe minut. Marc 20 tensiuGi pe minut Ceasornicul 5 şi 5 exact
Dumineca se spinteca dela sine. Ea cădea balast pe spiritualul Marc dezorientat, desfrânat captiv ultrelor-viokte. suspectat dc şofeur, calculând priveliştea prin monoclul portierei Frig tenace, martor fâşii dc gât: nucă.
Marc scoase din buzunar o oglindă, in care privind se
fftsi ebdomadar. Constatarea il Îngrijoră niţei Atribui
automobilului, pricina. Viteza rectifică oamenii, ii încurajează. Elimină preocupările trotuarului meschine, şi
riscul atâtor braţe stalactita. Ordinele se succedau din
nou: dreapta... dreapta... stânga... înainte-, stânga...
dreapta... dreapta... dreapta.- dreapta... stai
Un om de zăpadă concura la o licitaţie publică. Cifrele
se substituiau inegale. Rumoare. In cuşca sufleurului nu
a şofeurulni) zăpada cu raze x lucra. Automobilul slopă.
Rumul manifesta astfel: maşina 80 km. pc oră. şofeurul
18 tensiuni pe minut Marc 21 tensiuni pe minut, ceasornicul 6 fix.
Sttspensiunea era bună. Cele patru roţi re luară clovnca*ca rostogolire.
Automobilul porni (parcă) spre o ştiută ţintă. O placardâ aştepta. Era oare şoceaua vătămată ? Nu. din viteza neîntreruptă, Marc silabisi C E R U L
Acel bulevard ca o carte deschisă, pomii cum ingerii
costumaţi, casele vopsite ca unele fructe. Femei in conrdzrabil număr, cu pisici autentice medalion la gât şi
20 vuiţi lumină din pupile. Exagerat era doar zgomotul
liceenilor, fiindcă aceştia se desfătau cu Magda cum
laude. Pentru Marc, zenitul purta Întreaga lume. esenţe
de viziuni subaliniate cu atâtea căi ferate, naratoare,
flexibilitatea şerpilor fugăriţi in linişte, ceardac resemnat cu toate ce ignorând principiul stoicismului şi atitudinea corect medievală, dincolo, in dosul ferestrelor
cubice, adică: tragedia. Lămpile Înflorind din miez
«ctric şi de gaz aerian, jobenul Domnului cu vidră
la gât trecu sobra ca după o precipitare mai concentrată in ceeace priveşte cordul lui Marc.
îşi revizui vestiarul amicilor cu un fiasco de speranţă,
căruia el surâse. In dup cu totul amical, fără vre-o
«o* dc protocoL
Strada creştea dintr'o mişcare dezordonată, cu mici rc~
vărsări dc fiinţe in faţa teatrelor (bănuiţi că Marc dispreţuia rnatincurilc) şi cele câteva trăsuri cari se gră***** spre Gara dc Nord. Fizionomia unui ministru
plenipotenţiar fălfăi din frumoase depărtări se agită in
*r, ca o pasăre suficient rănită, realiză câteva ciudate
•tntinţe geometrice, până când alcătui, dar cu o cât de
«pecîală dibăcie, cuvântul; W A S H I N G T O N .

Erezia plasticei oficiale
Salonul
oficial
s'a deschis pe Şoseaua Kiseleif. Remarcăm că spre deosebire de anii
din urmă Salonul
e un adev&rat salon. E
salon întrucât are parchet pe jos şi e oficial
întrucât a atârnat pe ziduri tot ceeace In
plastică se poate numi loc comun, banalitate, lipsă de demon artistic. Pictorii oficiali
(excepţiile sunt rare şi nu fac obiectul notelor noastre) atunci când nu cultivă fotografia, fac In tablourile lor literatură. Aşa
cunoşti pe intrusul în artă. Intrusul face in
poezie altceva decât poezie. El face sau
plastică, saufilosoBe,sau morală, sau etc...
In pictură el se complace in desen şi compoziţie facilă, impresionantă, sentimentală.
Unii sunt portretişti (Foto-Julieta Ie face o
neleală concurenţă). Al (ii fac ceva inferior,
într'un gen care a culminat înaintea lor, cu
alţiL Mai pe înţeles: inventează tncă odată,
ţimbalul, dupăce s'a inventat pianul. Foarte
puţini sunt torturaţi de vre-un concept cât
de vag de artă. Când desemnezi un pahar,
trebue s\ vorbeşti tu, nu4 paharul. Dacă te
poţi gândi „fără durere* , gândeşte liber.
Desfiinţează cuvintele şi inventă altele.
Ceartă-te cu ca'igrafia şi cu obicinuinţa
mâinilor tale educate intru
meserie.
La baza
oricărei înţelepciuni stă o disperare. Nu
sunteţi disperaţi de faptul că In expoziţii
vă întâmpină ramele aurite încadrând boi,
vaci şi zarzavat pictat? Nu disparaţi când
vedeţi că toată lumea e de părererea domniilor voastre? Prieteni pictori, nu vă simţiţi
ofensaţi de această unanimă aprobare care
vă întovărăşeşte dela băcănie până in salonul doamnei Popescu-Ţăndărei ?
Unii pictori răspund filosofic: — „Suntproşti
dar mulţiEi bine,' nu. Asta nu. „Contimporanul" răspunde cavalereşte:
— Sunt mulţi, dar proşti...
Salonul oficial ne-a întristat Nu vom pomeni
nici un nume. Nu facem nici o aluzie. Constatăm doar că Prometeu a ost rău legat
in lanţuri. Scăpat depe stâncile Uralului a
tntrat cu focul sacru in Europa şi a deschis
o fabrică de chibrituri. Toţi pictează, toţi
sunt artişti!.... Noi insă nu vom confunda
candela sacră a misterului cu becul de gaz
al sufrageriei
ţ#
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INOPTATA
Isus—frate în limpezimi cu miei
ieslea ta cea dintâi carte
pentru basmul cel mai frumos al lui Dumnezeu
pe pământ...
Isus—legănare între vis şi moarte
Isus—rug în iubire
Isus—pui de om născut pentru nemurire.
când au început sufletele a bate
în preajma ta
lepădaseşi cămăşuţa de raze
din carte
şi însângeraseşi urma ei cu spini...
Unde, unde... către ce lumini.,,
ţipăt asvârlit prin plăgi de moarte.
ţipăt, ţipăt
înecat
Cuvântul
Catapeteasma de sus şi până jos
în două s'a despintecat
întuneric mare s'a făcut
peste tot pământul
iar trupul celui schingiuit
înfrânt...
s'a coborît cu noaptea în pământ
in plânset de neveste
pâna când... Osana Osana ţie
Isus
Maria Magdalena şi cealaltă Mărie
au luminat cu minunata veste.

T a n a QUIL

(Adleu
ă) Mărie
revista dinamiştilor din
Bruxelles se mai subintitulează cu acest
Intermitent apare .Sburâtorul",
plouat, mi-număr şi .Dernier numero". Peste putinţă I
Adevărat? „Dernier numero, Mărie" ? Oh,
rosind a buhă udă. In realitate e deghizat
la pauvre jeunne fille!.. Comme elle etait
In cenaclu dogoare de duş cald, limomu,
charmante et esquise. Dar credem că e o
echivoc. In revistă spectacol: Ia mijlocul
glumă. Ni se va anunţa poate că „Mărie a
fost bolnavă şi că întremându-se şi-a reluat
menageriei maestrul cu bici cursiv îşi dreocupaţiunile pe lângă poeţii cari semnează
sează prinşii. Numai d. F. Aderca simulează
in acest număr poeme şi proză : Paul Nouge,
rontroversa strigând prin colivie, !a fiecare
Rene Magritte, Andre Souris, Camille Gozăbrea: .Eu sunt independent...
In fiecare
emans".
zi mă cert cu Lovi nescu...' Şi in acest timp,
7 Arts (Nr. 19) se ocupă în ultimul număr
insensibilul îmblânzitor îşi face elefanţii să
de Georges
Bernanos,
entrepreneur
cânte la clavir, ca in arena circutui Properance. Articole de informaţie şi critică
serpi.
semnate P. Bourgeois, V. Bourgeois, P.
El e marca noutăţii. El e ultima modă. El Flouquet, K. Maes, P. Warrie, Jules Gien.
e teoreticianul poeziei pare- El înţelege, nuZenit „interdit en Serbie". Nu e nici pormai e', pe poetul Rotică, iar când râde la
nografică, nici subversivă. Pur şi simplu o
masa dictatorială de o schiţă a d-lui Brăescu,
revistă de artă nouă. Director: Liubomir
odată cu obezitatea sa, tremură Vidinul
Mitzitch. „Mitzitch, ne spune fluturele volant al revistei, a fost acuzat de ..zenitism"
Toate damele sunt mişcate.
adică de contagiune cu ideile cari au făcut
E delicios maestrul L.
revoluţia rusească. Ni se aduce la cunoştinţă că „ Jugoslavia e pseudonimul Serbiei"
şi că, oficial, poetul Mitzitch refugiat in
Franţa, are fişa penală, extrem de amuzant
concepută „Liubomir Mitzitch, nebun In liUJ F Q L P
bertate şi demon al iteraturii iugoslave".
Restul literatură şi experienţă.

CRONICI

revista modreniştilor din Budapesta s u b c o n d u c e r e a lui T
Aladar şi Z. Remenyik

Ultimul număr din UJ
FOld
revista grupării
modeme din Budapesta a apărut tn excelente condiţiunL Pe lângă cunoscuţii şi talentaţii
colaboratori, remarcăm o corespondenţă asupra
inişcărei moderne americane şi un articol semnat
dc cunoscutul critic Ion Darius, despre aria noua
româneasca.

D-l Romul as Diana ne roagă să anunţăm
Pe remorca vasului sunt instalate dependincă din motive de pudoare a omis din
ţele: „Viaţa Literară" şi „Sinteza". Caţa„.Autoportretul"
său, un capitol extrem de
vencu şi-a tocmit oameni cari să-I întrerupă.
Că:i aşa e dânsul:
nu se teme de întreru- important
Din spirit de discreţi une suprimăm expli câperi. fiare tiria convingerilor lui. El, adică
ţi unile sale anatomice, vă asigurăm, destul
maestrul L.
de interesante.
Horizont,
marea revistă de artă nouă din
.Contimporanul"
va consacra unul dintre
Cehoslovacia (Brezen) ne aduce de această
numerele
viitoare
marelui
sculptor român
dată o realizare in marmură a chinuitoareConstantin Brâncuş.
lor experienţe de simpKcare până Ia gradul
Artă: O statue lui Smetana — Studii, esOrice corespondenţă cu „Contimporanul"
seuri, comentarii — Ogfindă fidelă a reforse adresează in Str. Trinităţii 31 Loco.
mei arhitecturale din Cehoslovacia, Horizont
este o sfidare in plus, adusă gustului pentru
începând cu numărul viitor grupul dela
banalitatea înzorzonată, care mai stăpâneşte
„Contimporanul"
va denunţa cititorilor cele
încă planşele inginereşti.
mai proaste cărţi apărute In vitrina librăriei.

d'es-

Cronica circului
Uverturi Muzicale, 2) DUO SPANIA, 3)
M-ter Vasilios, 4) M-elle Sulamita, 5) Piere
6) Duo Spania, 7) M-lle Faulerry. — Excentrique act, 0 seară pe Nil, Dans oriental
Omul de Cauciuc, Entree, Serpentine.
Hip... hip... Bravo, Nino I.. Clownul e demonul circului. El ştie să râdă în locul
publicului numai atunci când ratează spiritele. Si publicul râde cu el. E impulsiv şi
contagios.
Ştie pe Victor Hugo pe dinafară. II interpretează în comedie şi-l găseşte genial —
Susţine că a fost un humorist.
— Am fost şi la Teatru. La Roma, Ia Paris,
la Bucureşti, Da, da, e amuzant. Mai ales
la tragedii. Drept să spun, eu de acolo îmi
adun spiritele (în carnet).
Pauză. Lumea vizitează elefanţii. Suntem
rugaţi a fuma şi a scuipa pe jos. Ca să fie
mai elegantă operaţia o însoţim cu o fantezistă semănătură cu coji de portocale. —
Nimic nu e interzis. Autorii dramatici vin
să adune din arenă spiritele clownilor. Toţi
se gândesc să relnvieze genul grotesc: circul
pe scen : . Un fel de şpriţ fără vin. Şi o
impostură in plus.
încep luptele.
Co'ev (95 kgr.) contra Soldatov (110 kgr.)
Colev bate pe Soldatov. — Mihailov (110
kgr.) contra Martinov (125 kgr.) Martinov
bate pe Mihailov. Publicul Insă ar fi dorit
altfel. Totdeauna e simpatizat cei mai mic
Galeria huidueşte pe învingător. Acesta surâde, se Înclină şi răspunde calm:
— Merssi... Mersssi...
II aplaudăm. In pauză ii strângem mâna.
Mult mai interesantă a fost întâlnirea lui
Sugacoff cu Estonul Escalie. Doi efebi admirabil formaţi. Plastici. înalţi. Frumoşi.
Luptă cu o technică unică. 0 singură lovitură de pumn te emoţionează cât o tiradă
de <L Mircea Rădulescu. Amândoi au câte
o sută şi cinci kilograme. După a treia repriză delicatul Escalie cedează. Sugacoff surâde ca nu ştiu care erou al lui Dostoiewsld
şi se duce la medicul circului care-i constată o mică deplasare a articulaţiei umărului. Dar e fericit. Aplauzele li scot tn
arenă. O doamnă ii aruncă o floare. Rusul
sărută floarea dar o leapădă din nou in
nisip. E prea bărbat pentru a păstra un
atât de delicat suvenir.
Jean Chirtop luptă cu Goya. Chirtop e bucureştean. Are 90 Kgr. Iar Goya 105. Timp
- - de treizeci de minute Chirtop rezista. Lupta
1 4 e nedecisă. Galeria urlă: Bravo Chirtop I...

Şerpescul atlet Ion Chirtop e un liric al
forţei.
Hai la Circ. Maximum de varietate, minimum
de efort cerebral. Reconfortat după spectacolul de circ, cobori ancora la cabaret-..
Feriţi-vâ de teatru... Atenţiune...
„Viaţa lui Carlie Chaplin"—roman de
aventuri neverosimile, exacte, ofensatoare
pentru bunul simţ burghez. Ramsay & Stcwert Douglas au scris un raportaj in cea
mai impecabilă caligrafie literară. Partea
scandaloasă se mai numeşte şi pornografie.
Dar câţi o vor sezisa ? •
Aventuri, amoruri, intimităţi. Actorul care a
desfiinţat pe prozatorii prolicşi ai lumii in*
ţregi a dat şi pilda conciziunii ccordând o
intimă şi palpitantă spovedanie unor ziarişti
indiscreţi... Admirăm curajul editurii ,,Cartea Românească",
prima dela noi care
înpământeneşte genul romanului reporta)
ilustrat.

O. Flouquel

(Belgia) Compozitlo.

I NOTE, CĂRŢI, REVISTE
l Balzac— Dickens de Ştefan Zweig tn edit
IS. Kra. Cele două esseuri despre Balzac şi
I Dickens ale scriitorului' austriac Ştefan
1 Zweig n'au nimic din analiza aspră a
| acestor doi maeştrii, cum Ii califică autorul.
I La darurile sale complecte, de critic, la o
I imaginaţie puternica, la un spirit de sinteză
I ce aminteşte pe Macauly, ia cunoaşterea
(perfecta a subiectului său, Zweig adaugă
I farmecul unei limbi extraordinar de curgăI toare, bogată şl colorată. După cum In nu[ velele sale (care îl aşează printre cei mai
de frunte scriitori ai limbii germane) tot
astfel in esseurile sale. care te duc cu gândul, când la Taine, când la Sainte Beuve,
! ţ cari i-au permis sa ocupe un rang unic in
1
cugetarea Europei ceuirale, necontenit străbate povestitorul şi poetul

I
L'Architecte V. Bourgeois,

Belgia.

Balzac şi Dickens n'au nici un caracter subiectiv. Ştefan Zweig ne descrie aşa cum
sunt, pe cei doi mari romancieri, turnaţi—
cum am spune — de epoca şi mediul lor:
Balzac Influenţat de Napoleon, Dickens de
de Anglia reginei Victoria şi totuşi amândoi
creatori incomparabili
Maurice Sceve. In aceste vremuri puţin
favorabile poeziei, in Franţa renaşte un poet
uitat de mai multe secole: Maurice Scfeve,
Născut pela începutul secolului al XVI-lea
fiul unui magistrat bogat din Lyon. Despre
acest poet şi viaţa lui intimă se ştie foarte
puţin. Judecând după contimporanii săi Marot
ţi Bellav cari întâi fl salutară, ca pe un
egal — chiar şi Ronsard — şi pe urmă II
renegară, el ai fi trebuit să fie uitat pentru
totdeauna.
Dar mai târziu Etienne Pasquier fl pomeneşte şi nu favorabil: .un sens atât de
tenebros şi obscur, că citindu-1 mă simţeam
foarte bine nemtelegându-I, căci n'a voit să
fc înţeles*.
Totuşi In 1862 eruditul Scheuring Ii reedi-

tează poemeie .Delie" ca titlu de curiozitate pentru coutribuţia sa la prima renaştere
a oraşului Lyon.
Dar Maurice Scfeve avea şi alte merite.
Ca savant el fu Însărcinat de Francisc I să
caute mormântul nemuritoarei Laure a lui
Pttrarca intr'o biserica din Avignon. Ca
bun anticar el fu însărcinat de concetăţenii
săi să stabilească programul serbărilor din
1648, cu ocazia vizitei lui Henric II în oraşul
Lyon. Poate de mâna lui a rămas scrisa,
descrierea acestor serbări, care au denotat
o imaginaţie grandioasă.
Şi totuşi se pare că Maurice Scfcve nu începe să conteze decât la apariţia simboliştilor. când plin de ironie a fost citat ca umil,
care a avut ideea de-a fi obscur înaintea lor.
Scfeve datorează renumele sau celor patru
sute patruzeci şi nouă de strofe din vasta
lucrare .Delie objet de plus haute vertu",
e şi autorul unui lung poem didactic în versuri tn care a pus toată ştiinţa timpului său:
le Microcosme şi a Inimoasei egloge la
Saulsaye.
Arta bizară a lui Maurice Scfcve devansează
deci, şi ajunge pe Baudelare, Mallarmâ şi
Paul Val&ry dea lungul a trei veacuri.
Şi poate pe curând Valfcry Larband. seevist
convins va reuşi să-i redea locul cuvenit
Intre cei trei mari poeţi al secolului al
XVI-lea. după Ronsard.
Amauta revistă lunară de cultură peruviană, apare la Lima sub direcţiunea d-lui
Jose Carlos
Mariat-gui.
Sumar extrem de
variat cu o accentuată notă de polemică
politică şi umanitaristă. Reproduceri interesante de desen şi pictură. Poeme cu dispoziţie tipografică fantezistă. Modernism degajat de prejudecăţi, alături de studii grave,
pedagogice şi sociale. Revista, (36 pagini
mari) denotă un ferm curent modernist In
America latină. Dintr'un placard aflăm că
gloria compatriotului nostru Panait Istratl
răsună şi pe bordurile Rima cu lui: Kyia KyraHna a fost tradusă de d. J. Eugenio Garro.
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DICKENS
(traduit par Alzir HEI. A et Olivier BOURNAC)
Ed.
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FILMUL ŞI ARTA,
„L'^aventure extraordinaire
d e Pierre Vignal".
. . . e Filmul construit de Rcnfi Clair, prezentat In
Paris recent şi oferit publicului 'român Intr'o salA
pe n cArui program citim: „Dragostea Castelanei*
(Iu proie (III vent)., De fapt niciunul din sus menţionatele titluri uu caracteriza filmul acesta lipsit
tic stil—de stilul, călăuza spectatorului,' înspre direcţia faimoasei unităţi.
Rene Clair face concesiuni. Dar deco cu o atât
de barocă melodramă? Şi cflnd se refugiază intr'o astfel de melodramă, deci feliile distante de
fotografie, constructivă: profilurile avionului, felurite mănunchi, păduratic dela 2000 m. altitudine
frumos prins tn undita obiectivului,' cuburi do
peisagiu parcelant? Anecdota, artiştii, jocul lor
— cel do când teatrul — stigmatizat, naiva atmosferă amintind aproape fnza priiuA n filmului.
Pentru orice eventualitate, nu numai pentru
filmul ales, do aşa zisă supraproducţie, ci şi pontai
cel de cantitute, sistemul american ue a selecţiona,
de a specializâ (atât stelele cât şi restul) pare
important.
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Aptitudinea actorului către un gen, echivalează
Cu aceea a literatului, a muzicianului, a pictorului.
Imaginăm oare pe Rabelnis autor al Fcdrei, sau
pe Frnncis James dibuind labirintul Praustian ?
Imaginam pe Beetoven autor al valsurilor lui
Chopin sau pe Manet, idealizând chitarele lui
Juan Gris ?
Americani, tocmai poporul cel mai anemic-artist,
au simţit amănuntul.
Imensul lor vestiar, e cu ordine întreţinut:
—VA trebue tin profit niteluş lunatec, spre stânga.
—VA trebue cinicul automat, dincoace.
—VA trebue temeea destinului, cu ochipul prelung
şi părul corvadă, aci la centru.
—VA trebue magnatul reco şi cizelat, mui la
dreapta.
fn felul acest e organizat Ulmul amcrican, unde

—indiferent de simultaneitatea generala a calităţilor — fiecare !stA la locul lui, precum Cuvântul
propriu intr'un vers, adică' nelnlocuibiL .
Protagoniştii Ulmului lui Renâ Clair, sunt de asta
datA, tn rolurile lor atăt de vag, încât tfirâsc reminiscenţe de diletanţi.
Desigur, nu mA refer la genul profesie, cel academic — de pilda o carieră de valet — ci la acel
gen de armonie dintre actoraşi rol şi acea anumita
tltbăcle
de a incarna.

F. Corsa.
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