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Cocoş fără găină nu există, găina fără cocoş e tristă. O H O D

Paul Păun
e un băiat bun

gherasim !uca
mie mi-a dat rahat

s. perahim
şi niie

cosiea şa*/
eu nu-1 runosc dar îie numele
lui binecuvântat

ml hub
cu toate că-I cunosc îie nu-
mele lui binecuvântat

sesto pals
«HI DE NOPŢI

Sifonul nu juca bile cu inima iui,
sta în aniereul turcului cu brâul de gât
cum se legase de grindă-cât
uliţa turcească era cu papucii în cui.

Cântecul de noapte se grămădise în
buzunarul cel mare,

am luat cântecul şi I-am întins Ia geam
nimeni n'a vrut să mă întreb 3 ce uscam
dar cântecul era pentru sifon, nu. pentru

soare.
Fesul axeâ ochii albi şi îi stătuse ceasul
când sifonul şi-a suflat sufletul pe gât
eu lărgeam de toarte cântecul ce! mai

urât.
şi brâul turcului avea o coadă cars-i

turtea nasul
Pau! Păun

Când îmi vor cânta lopeţiie rugăciuni, zalele sărutându-mi-Ie,
eu vom privi nemernic pe nemernici şi pe tâb::ţa mea va muri
o fiara, un ucigaş.

Laconic va cânta vântul cu mâinile în buzunare şi vor
fâşâi rjchiile cerului răcit,' lacrimile toate vor atârna în pod,
de sîjri. Suflecând mânecile, cărarea se va întinde alene prin
codri. Codrii care sursură rugăciuni ziua şi noaptea. Câinii toţi
vor îi docili în ogrăzi. Lupii toţi vor uita de pradă. Zăpada va
fura piciorul trecătorului pe străzi ..

Când mă voiu îţiîâşura cu toga pământului, după ce voi
pune zale puternice în jaru-mi; vor veni toţi viermii în audienţă
la mine ; vor veni toţi viermii la regele pământului; voi asculta
plângerea fiecăruia ; apoi mă voi crăpa în diferite puncte. Şi
vierm i se vor culca în crăpăturile eărf.ii şi se vor tăvăli ca
în să, ml lui Avram, în mine.

Şi dacă va veni cineva îl rog să-mi şpuie îiară, să scuipe
în mormântul meu, ca într'o scuipătoare de spital, ca nu cum-
va si se molipsească alţii din scuipatul lui risipit oriunde, pe humă.

Un amvon va cerşi un preot şi nu va îi...
Se va forma o băltoacă în gura mea, o băltoacă cu acid

su!fhid:ic, ea în laboratorul celui mai puturos chimist. Şi vor
trece, lupii şi vor râde ca oamenii, iar porcii toţi îşi vor astupa
nasul cu bucăţii de cârpe şi eu voi fi un râs galben ca un os
cariat şi voi pute a carie seculară, o carie care a ucis un dinte
puturos de-î ocolesc ciorile şi cucuvaiele... Şi lupii vor râde prin
păduri smulgând frunze copacilor, iâsând copacii să îngheţe
•de frig. Şi numai pentru a-şi alcătui orchestre simfonice şi jazzuri...
Vă rog, nu spuneţi că a murit o fiară şi ştergeţi cuvântul de
fiară din tăbliţă.

Mai bine spuneţi adevărul, că a murit un porc. Fiindcă
prea era cârpă ca să fie fiară. Sesto Pals
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BALUL ŞOMERILOR Mielu Mizis

MîELU MIZIS! MIELU MIZIS! desenele tale sunt desenele care nu spun ni-
mic şi de aia când mă uit la ele umblu ore întregi pe străzile cele mai întortochiate
ca să desleg enigma pe care linia ta dulce şi otrăvită mi-o lasă prin sânge. Mielu
Mizis! desenele tale făcute cu creionul chimic băgat de nenumărate ori în gură, mi-au
rupt 'inima, Mielu Mizis. Desenele tale, copil zvăpăiat, care mergi în bătăi în fiecare
dimineaţă la şcoala primară, sunt poate cele mai tâmpite şi poate1 de asta sunt cele
mai geniale. Ştiu bine, Mielu Mizis, că stând lângă noi ai să te murdăreşti lâ fel
cum îl murdărim şi pe prietenul ceva mai mic decât tine, Fredy Goldştein, dar totuşi
azi eşti pentru mine totul şi desenele tal& le ţiu în aceeaşi inimă cu linia şi degetele lui Puiu.

Dar tdate astea, Mielu Mizis! fi'a'u nici o importanţă penirucă tu rămâi tctuşi
cei mai genial, şi mai tânăr dintre.pictori şi poeţi.

ĂIA DIN NOAPTE
prieienuiui Meyer

Tăcere, oameni buni !
azi noapte este noaptea nopţilor,
hoţii şi vagabonzii sunt atârnaţi de

grinda caselor
şi sinucigaşii din mine sunt sus pe

stâlpi, sus.
Sst, tăcere ! azi e noaptea nopţilor,
ssst, tăcere!
Lăeţii cu turmele lor trec calmi şi calzi?
pe alee sunt brazi
şi lumea-i ascunsă în cripte
ssst, tăcere !
In balonul oraşului mârâie vântul

închis şi tăcut,
balonul se sparge,
toţi hoţii se aruncă şi fură cu toţii,
toţi vagabonzii îşi smulg ochii şi-şi

întorc şepcile,
sinucigaşii, otrăvurile, stâTpii, etajele,

sforile şi săpunurile,
cuţitele, apele, farmaciile sunt sparte,
lumea umblă nebună
se zbat şi se bat
se muşcă şi mârâie
Numai lăeţii sunt domnii pământului
şi umblă cu turmele calmi calzi cu

pletele
Gherasim Luca
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POVESTE
A fost odată un moş şi o babă care a cărat lemne într'un sac greu până

ce sergenţii au închis-o la pădure.
Moşul a găsit-o la poliţie ; şi moşul plânge pe stradă :
— Luaţi-o afară, luaţi-o afară.
Şi se duce mai departe şi s'a dus şi a luat toate camerele şi două lemne.

A adus şi haine şi în contra lui a făcut toate străzile bune.
Şi au venit doi sergenţi ca să fure pe domnul dela cazarmă fiindcă el

a făcut toate prostiile.
— Ai furat vr'o două lemne
— Nu
— Bine că nu, duceţi-vă mai departe
Şi deodată vede doi so'daţi aşe îmbrăcaţi
Ea se ascunde.
— închisoarea dracului î
— îmi zici mie închisoarea dracului ?!
Ce să zic? ce să zic?
Odată 1-a omorât cu tunul pe el şi s'a dus şi a cumpărat două vagoane cu pui.
— Pui-pui-pui.
Şi ş'a rupt piciorul că era legat la picior şi a murit.
Nu pe copil, pe puiul.
Şi a zis pui, pui, şi-a înviat
Şi când a zis încă odată pui pui s'a tăiat burta şi a văzut toj maţele tăiat.
Şi când a venit moşul acasă şi a văzut pe babă tăiată, moartă şi răstur-

nată pe un gard, moşul se împuşca tot pe gard şi lumea toată de pe strada
s'a speriat. Fredy Goldstein

U /)
Fragment autograf Fredy Soidstair»
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S. PERAHIM intim prieten
eu Gherasim Luca

1.1 Vi fi»;

Femeia şi
sângele meu

O oră oarecare după
miezul nopţii

Ma.,. mă, Ms... mă
Câine: eu
Ma.*. măţ Ma... mă
Lupul: eu
Ma... mă, Ma .. mă
eu: Hienă:
eu: Un Şarpe
eu: Un Mort
din cort
dă-mi un ort să mă treacă Charon
Ma... mă, Ma... mă
CDne-Lup; eu sunt mamă,
te-am muşcat, sunt vinovat
Ma.. mă, Ma... mă
cum mă cheamă ? cum te cheamă ?
cum mă cheamă, ştiu; urlu noaptea

în pustiu
pe zăpadă sunt flămând,
sunt un lup şl sânge-i vinul
pâinea zilei este chinul
ma... Mă, ma... Mă
eu sunt lup
ma .. mă, Ma .. Mă,
cum mă rup
azi sunt mort * ,
mâine poate ai si vezi ochii-mi blegi

lucind în morgă,
lupli-mi vor aduce-o orgă,
tu vei ride ţi.vel fi singură în, singe
singuri vei pllngi. i
LUPII... ALŢI, SUKÎ VII!

S e s t o P a l s

POEMUL ALTORA
balul sfânt a stat ca o vază pestriţă
tramvayu! şi-a digerat muştele lui bătrâne
numai ghetele parcului, îmbătate de var
au umflat un câine
şi o fată mariţă
mărita nu cunoaşte Tiicî an bal care se

sparge ca o vază
câinele nu cunoaşte nici un tramvay care

mănâncă muşte
câinele nu ştie decât să muşte
mari[a nu ştia decât să vază
şi ghetele parcului lovesc în mariţă şi

în câine
Paul Păun
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GÂND

Mă dac, mă duc, şi râd pe rug de vară.
Deasupra mea se scarpină un ger
Şi eu mă sui cu cerul pe o scară
Şi parcă plâng pe stâlpul meu de fer.

Dar când turbarea va răzbate turma
Şi când strigoiul va urla in vânt,
Veţi mai putea să recunoaşteţi urma,
Ce a lăsat-o'n fugari un cuvânt ? !

Mă duc să râd, veţi râde voi cu mine?
E<u. care plâng'pe rugul unui sfânt!
Aşa, aşa, răstoarnă-mă' străine
Şi trage aţe, nevăzute'n vânt.
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ECRAN CEREBRAL
Aceste rânduri se vor citi într'o noapte când somnambulii vor

fura luna şi oamenii vor rămâne în întuneric.
In steaua depe cer, stau îngeri cu stele în ochi; sunt

stele pentru îngeri şi îngeri pentru stele.
Vinovaţii plesnesc inima călăilor lor, deşi aceştia. n'au

inimă.
Nici popii numai plâng pe morţi, pentrucă nici morţii

nu mai plâng pe popă. .
Viaţa se scurge ca sângele din rană, căci şi sângele

din rana se scurge ca şi viaţa.
Stăpânii noştri sunt sclavii noştri, căci fiecare îşi poate

tăia capul cu ce-1 taie.
Ce trist ! Cuvânt onomatopeic întocmai ca şi murmu-

rul cascadelor din Sierra-Nevada.
Valurile cântă ca strigoii din. turnul de lângă mare.
Iar ţapii au barbă, pentrucă ®s caprele n'au.
Nici umbra nu mai tace când soarele apune.
Căci saxoîouul* cântă din gura unui negru.
Un tuberculos infectează praful din drum, iar pietrele

cântă de bucurie sub ghetele unui tuberculos. -.
Un tubercul nu-i tuberculos după cum un tuberculos

este un tuberculos.
Luminile oraşului se sting în noapte după cum noaptea

se stinge în lumina oraşului.
Moara învârteşte aerul ca taifunul, coada unui chinez.
Deşi chinezii învârtesc morile întocmai ca europenii.
Tocul este picurator de fluvii savante iar mâna are

cinci degete.
Cine nu va pătrunde cele de mai sus nu va fura luna nimănui

şi astfel somnambulii vor continua să isbească cu pumnul luna celor
două lumi.

• Mi Hub
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F E M E I A D O M E N I C A O ' A G U I S T T I
In tâmplă îmi cântă la pian o femee

albă, fără sânge
şi cu brafele lungi cari intră prin

pian şi es prin podea, prin pod
prin toate grădinile lumii
Femea n'are nici un pic de sânge
dar pe fafă e prea mulfă albeafă,
şi de aia m'am arunca* din cuşca

cu lei
şi-am muşcat-o adânc.
Ca să curgă sângele, să-i văd

odată sângele J

Am pus mâna pe pielea mea
şi înăuntru era închisă o femee.
Hoafa, (inea perdelele trase şi

zăvorul la fel
Atunci am răsculat toată mahalaua

ca că cuprind părul de pe fine
am deschis apoi porfile pompierilor

din mine ca să stingă focul
am scurs toată sudoarea din trupul

meu
am tras malafia
şi focul s a mutat pe crecr
şi de aia mă strâmb seum în oglindă

In pupile au intrat femeSe albe să
se scalde

aci e întuneric şi apa e apă care
ustură

,aci isvorul are bice care muşcă şi
lupii sunt acei cari ştiu să
ciugulească,

ide aia au intrat femeile să se scalde!

Femeile cu părul pe piept
femeile au pumnii închişi în mâini,
femeile au. dinţi în gură,
femeile au dinji în unghii,
femeile cari fug după mine au ioti

ogarii în picioare, »
femeile cari se învârtesc în mine

au numai ceasornici în sânge,
femeile cari-mi sparg capul cu

ciocane,
suni femeile cari-mi beau creerii

şi-mi culeg bucăţele de (eastă
ca bucăfele de pâine.

Prin mine umblă lupii şi vrăjitorii
maimujele şi piticii;
vrăjitorii aruncă cu sângele meu

prin loji porii
maimuţele sar prin loafe odăile din

mine
Şi ininfa, nebuna sare prin tot trupul
Lupi! nu mai urlaji că mi se

cutremură ţeasta, lupi!
dar mâinele mele în zadar răscolesc

părul şi fierea
pentrucă în ochi fot mai dansează

şarpele alb şi muierea.

Am în gură osul femeii moarte
şi-1 muşc, şi-1 sug
penlrucă are putină carne.
E dulce osul femeii şi doare.

Dar câinii mahalalii—ucigaşii—vor
să-mi smulgă prada

şi de aia-mi Irag hainele, îmi
sfâşie trupul,

dar eu nu sunt nimic
pentrucă numai în gura mea e osul

femeii care a murit
şi care trăieşte, numai în gura mea.
Câini! câini!
putefi să bateţi până mâine
până la anul
în veci-vecilor,
colfii voştrii pot să pătrundă până

în creeri
şi pisatul vostru poate să intre

până in sânge
Osul femeii moarte este pâinea

mea de toate zilele,
Câini!

Creerul îmi stă în cap ca o frânghie
în jurul gâtului

şi caut cuiul de care m'am spâzurai
şi cuiul e în inimă
şi cuiul e ascuns prin sânge, prin

cearceafuri,
picioarele se bălăbănesc pe podea
şi moartea îmbrăcală în femei groa-

se de mahala îmi taie frânghia
si-mi spune „Dumnezeu să mă

ierte"

Gherasim Luca
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