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cerul destrămat în parcele căzut peste timpuri 
brăzdat de poteci şi cuiburi de suflet 
deschis totdeauna la cei cari au aripi 
coboară şi azi spiralul inedit. 

iată prăbuşiri, dorinti, renuntări, ancestrale 
cum se grămădesc sub piept cadavre 
vrel\1 să ne incendiem împreună cu ele 
posibilitând germinarea versului stâncă 

cine va întslege oare valoarea metalului pur 
fără falşificări fără amestec aproape absurd 
constituind ~ondul penetrant al genului acesta 
in c.are sufletul milse plantează ca arbori în grădin i 

george bogza 

La Nord cuiele :sunt tipete de lemn 
pătruns în lemn-la Sud cuiele mici 
sunt parazitii şindrilelor. 

In Est 
cuiele sunt baionete'n palma 
vrăşmaşului vremurilor-Crist 

In Vest 
cuiul e cui de care \ 
spânzură lumea-ori 
m'agă( pe mine. 
1926 al. tudor-miu 

desen 

NOU Ă. 

B O G Z A. 
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NERV 

Intinzi brate de foc 
Spre !(da Evei 
Statue vie, 

Sileşti pe Dumnezeu să se sinucidă. 
Bati aerul cu călimări reumatice A •• 

Cu penifa înjunghii adânc, carnea hartlel 
Păcând să fâşnească vibratii 
Idei şi vibrafii. 

Botezi gulerul din jurul gâtului: ştreang. 
Si te transporti sU"J ceafa Londrei 
Ace, ace, ace, inţepături 
Inima într'o vioară plânge 
Cu o m:..isea gaunoasă 
Asculti Clape tele bisericilor 
Doar ai murit 
Subit 

GA RA 
Ingerii plâng din trâmbili sidera le 
Drum care duce la cer 
Brate de fier, polul pământului. 
Svârcoliri intocmai ca in Japoma. 

Bang! 
Sunt sigur că alei 
In coşul acestei locomotive 
Bolşevici nemernici, au inchis pe 
Olga 
Marea ducesă a ruşilor 

Nu vedeţi voi, 
Cum păru-i de fum 
Se zbate şi 1mbroţişează disperat vântul 
Şi cum din el se scurg diademe 
Şi ace cu diamante de scântei (l 

Tăiaţi ecuatorul energic 
Oară 
Noapte şi gară. 

CLIPA SpANZURATA 

Gănduri otrăvite, blestemuri 
V,JOtă sleită, totuşi îndemnuri 
Ferestre deschise disperat orizontal, 
Glontul pătruns in inima de cal. 
Pâl/ăiri albe, zborurile moarte 
Cui înroşit, creeri în parte 
Se spera se speră, 
Jar ştreangul prospelă. 

george bogza 

Iunie-Iulie 1928 

. J?iafră Cubică 
pentru un pava; sufletesc. 

.;ţ Pentru a spinteca aparentul ridicol al 
înveJişului, se cere ca vârfurile de gând să nu 
fie tocite în calcule mercanlile. 

$ Un vultur poate fi oricând împuşcat şi 
făcut bucăti. 

Nu va putea fi însă niciodată prins într' o 
cursă de şoareci. 

.;ţ Odată pornit spre a nu deraia în bur
lesc, se cere ta el. 

Dar prea mult tact te va sili la suprimarea 
oricărei eşiri, expunându' te la consfipa'ie su
fletească 

.;ţ La unii zâmbetele de ironie intră în 
scenă la un moment nepotrivit, 

Dacă crisparea realitătei nu le opreşte 
brusc, se sparg împreună cu personagiu în 
hodorogeala oaleloT de humă. 

$ Dacă nu te fereşti falş de mocirlă, ' ci o 
străbati eroic înfundându te profund, poti da 
dincolo de un strat cu apă limpede. 

.JI. Toate blazoanele existente au fos terfelite. 
Pentru a ajunge la o noblete nouă şi in

terfelibilă ' se cere ca în prealabil să -ti vacci
nezi sufletul cu noroi. 

.;ţ Dacă uneori port în piept o inimă, în 
schimb totdeauna am în buzunar o cutie cu 
prezervative. 

.;ţ Nu voi tipări o carte decât atunci cânl 
voi fi sigur că din filele ei am sa mă pot des 
prinde întreg, spre a sări la cititor să-} strân. 
de gât. 

.;ţ Fraza să·mi fie un impetuos organ viI' 
care să dezvergineze sufletele îmbăcsite şi s 
lase în ele sământa cerurilor noui. 

$ Adeseori arIa este dreplul suprem a 
artistului de a·şi bale joc de orice. 

george bOgZ, 
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Aramă bătută pe gânduri . 
Cărbune cernit pe simtire 
soare de sare 
joc de pisoi 
suc de noroi. 

Rugă de târg interzis 
dor răscolit 

gând în zvon de amvon 
umblând prin crânguri de fapte 
dormind în cui har de năpârci 

dat pradă patimei verzi 
legat în râvncle roşii 

mai bine se' ntinde în urbe 
stropit cu lacrimi de teasc 
şi numai atunci e fecund 
când ~e sorbit pân la fund 
1928 al. tudor-miu 

.-. 
(Alegretfo) 
slaba coardă 'n noI piuie 
rândunicile codalbe - din epiderme 
râme - (andante) - vâsc fn colbul 
căiei ramă - peste munti zăpadă 
acră vreme - sobră (pizzicalo) - sfânl 
bătuI fn aqua-forle 
slăi! 

Şuie armă - sâc - sărac 

să suie scara stlrme 'n salt. 
In seraiul Faimei sc/ave-alunci 
servi nuci - Irei-eunuci - să-i duci 
caduci - comarnic - ctlrc 
Fum - jaun-Fony-frig. 
Grig! 
strig numele ctlinelui meu lup 
Calup. 

1926 

.. -
al. fudor-miu 

• 

Iunie-Iulie 1928 

ALBUM PFNTRU TOATE FEMEILE 

fală care ai crescut frecută prin inele.. 
şi zâmbefe fmpăriife cu lacrtmi cu cununi 
fată care te-ai nrănit cu stele 
orizontal azi evinzi d,.agoste la streini 

fji rncn.in jie ora aceasta şi peniia evirgcna 
şi gândurlle ii-le p,'n cunună pe pântecul rotund 
unde mâinele tele cuminj' deşteaptă sexul 
pe când ochii se pironesc tn taevan cu picioarele 

iată te mângâi şi tii spun sora mea 
te idealizez spre disperarea fetelor burgf.eze 
rji inobilez gestul grotesc care evarsă căldarea 
cu apă desinfecfanti şi espermatozoizi 

şi trupulut tău ciuruit de injeciii un imn fnchin 
il fixez rnalt la răspântia eveaculut 
rn biserici f{ sui ?n locul icoanelor reci 
şi îl fncing rn crezuri noui cu f?rmec de comori 

george bogza 

~ 
S 

~ 
Q u 

~ \ , 

" 
te pipăi evoro.nco pe meridianul parisului 
simt rn eveac paşii tăi de ino'bator 

~ 
\.... 

V 

O 
a r 
r O 
I n 
e c 

a 

tu ai fi proaspăt şi nou chiar dacă ai trăi la~ecuator 
fiindcă. te plimbi rn aevion ca'n aripile evisu(ut 

te simt rn sufletul meu pe un jiii cu ulise 
hătrânul cel 'biu din 'beacurile moarte 
care a ... luptat fn faia cetă.iilor cu porifle rnchise 
şi a ştiut să. citească. eviaia î'1tocma.i ea pe o carte. 

george bogza 

-.-
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georgq bogza autop or t re t 

Din umbrele inconştient ului se desprind stafiile 
-obsesiei şi bat la poarta întelegerei. 

Gonirea lor la balul luminilor artificiale: irwtilă. 

Revin ca urma funiei pe gâtui spânzuratului. Sunt 
cadavre pe cari şi viermii refuză să le mănânce. Se 
scurge in suflet cu mirosuri clocite. 

Nu am avut niciodată năzuinta de a scrţ.frumof. Fru
mosul adevărat stă dincolo de simturile noastre, iar 
cel de care ne sezizăm nu este decât un aspect dul
ceag, un fel de prăjitură delicioasă, preparată după 

o retetă sigură. 

Dorinta mea cititorule, este ca lectura acestei 
bucăti să-ti oiere aceleaş senzatii ca şi mirositul unei 
htl.snale dintr'un port cosmopolit unde se încrucişează 
fecalele diverselor rase. 

Deşi autor celebru, mă poli citi cu ismenele 
sufletului neprimenile. 

ATENŢIUNE: 

Cum am eşit din f>ântecile mamei: m'au prins 
şi m'au legat: Preexisienla mea de acum 5000 de ani 
am incepul-o ca sclav. Meseria era grea şi de fiecare 
clipă. Sub loviluri de bici aram adânc pământut. Grâul 
creştea mare fiind udat cu sânge. Revărsările Nilului 
ClSri aduc nămol şi îngraşe pământul este o născocire 
stupidă a profesorilor germani, cu ochelari, chelie şi 

sexul pierdut în pantaloni largi. Secretul recoltei abon
dente era cu totul altul. In fiecare primăvară, spinările 
Iloastre vărs au valuri de sânge pe cari pământul le 

Iunie-Iulie 1928 

amintiri de acu ro 5000 de ani. 

sugea betiv. Plăgile erau dureroase dar lucru părea 

firesc. Peste câteva luni, huma ne Întorcea sângele 
sub formă de azimi coapte in c~nuşă, pe cari noi le 
mâncam cu mare poftă seara când strigoi strângeau 
luna de gât şi crocodilii ne ofereau graluit scene de 
amor. 

Dormeam cu lolii maldăr de carne sub cerul 
inal!, inalt. La fiecare răsărit de soare trebuia să fim 
gala de muncă, cu picioarele Întinse ca un arc şi în 
afară de aceasta capul să ne fie ras proaspăt. Moda 
inlrodusă Iare de câleva veacuri 101 nu scăpase Iara 
de păduchii pe cari Duminica şi sărbăIorile legale 
mama mH căuta la subtiori spre ai omorâ apoi, sfărâ· 
mându-i în dinli-i naturali. 

Deşi avea mai mult de 130 de ani nu purta dan
lură falşe şi nu avusese niciodată dureri de măsele. 

In gloata noaslră se bucura de multă trecere şi pân· 
tecul ei era invidiat fiindcă putuse coace în el un prunc 
ca mine. 

Căci eram un om exlraordinar. Din toată Iara, 
doar eu singur puleam să număr fără de nici o ~re

şaIă cele 77 - numărul sfânt - de lovituri pe cari 
călăului un asirian scurl şi hou mi le Irăgea pe spi· 
nare de câte două ori p~ zi. Şi 101 eu singur îmi 
calculam in centimetri cubi sângele curs. Toale acestea 
le făceam matematic, cu un sânge rece ca solzii cro
codililor, ca şi cum nici nu ar fi fost vorba de carnea 
mea. E drept: călăul uimit de atâla deşteplăc .une 5 ~ 

infuria sălhale punând multă foarie mullă pasiune ~i 

putere in execularea sentifllei doar mă va zăpăci du· 
rerea. In z~dar. Eu despersonallzal număr~m în tacI 
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-cu loviturile: 74, 75, 76, 77, cel din urmă pocnet pu
nea pe spinarea mea - ca o pensulă pe un tablou
ultima nuanja. Piele imi era apoi o pânză expresio

.nislă cu toate culorile încrucişându-se în linii şi cu-
buri, Irase viguros de vârful biciului penel incon
ştient dar inspirat 

Doar Karatung scribul, îmi era îndatoral şi recu
noscător. Numărundu·m,i singur loviturile, în timpul 
acesla el era liber, pulându-se deda în voe, dragostei 
sale cu Gladis. 

Gladis era femee şi pe moşia slăpânului noslru 
avea rol de pisică. Prindea pur şi simplu şoarecii 

cari s'ar fj ivit pe ţarini. Avea doi ochi ca două tă

işuri de sabie, picioarele din arcuri, resorl conş lienf , 

iar trupul din inele şi mingi de cauciuc. 
O văzusem de multe ori în exercitiul functiei, şi 

-supleţea ei, semănase în carnea mea un gând pervers, 
care creştea spăimântător cu fiecare Irecere a soa
relui la meridian. 

Cu prilejul unei serbări religioase, când mi s'au 
luat şi pentru timpul noptii - mie sclavul cel mai re
calcilrant - bulucul dela mâini şi picioare, mi-am dai 
verliginos seama că o iubesc prăpăslios pe femeia 
pisică. 

Am făcut alunci înlr'o cismărie un album din 
foi de papirus, şi după o noaple în care nervii mi se 
învârleau În carne, ca bice de foc, am scris în frunle 
urmălorul: 

I~reludlul 

In satul acesta vechi, parăginit 
In care fiecare om din tată'n fiu a mucezit, 
In satu'acesta 'o care in că se mai crede în vr'un zeu, 
In satu'acesta. 'n care crima e necunoscută 
.In satu'acesta 'n care încă e amor nevinovat 
Noi cei ce-avem în suflete cucută, 
,Ne vom iubi pervers şi blestemat. · 

Pământul ne o primi tărziu zdrobi~i 
Cu propriu nostru sânge otra viţi. 

Aveam atunci 19 ani. 
Perversitatea mea ant1cipase cu foarte multe zeci 

de secole. Dar Gladis, fiinţa rudimentară nu s'a putut 
seziza de rafinamentul albumului meu şi a continuat 
să se drăgostească cu scribul care în fiecare apus de 
soare, o trăgea de păr bătând-o cu pumnul peste ceafa 
drept dovadă a iubirei lui. 

M'am simtit ;igoit profund şi in capul meu a 
ţâşnit un fulger. Dar a fost gonit de sfârcul biciului 
'care regulat imi mângâia spinarea, împrăştiind tristeţele 
ca pe nori. 

Pe atunci chiar la un tip subtil ca mine, sufletul 
nu avea rol preponderent şi glasurile lui nu erau as
,cultate. 

Iunie·Iulie 1928 

In primul plan era stomacul pe care îl satisfăceam 
intens şi cu voluptate. Vepea apoi sexul care ţipa in 
mine ca primăvara măduva in copaci. In afară de bici 
carnea imi era brăzdată in lung şi lat de pădurile săJ

batice ale pasiunei. 

Dar eram scl'lv. Şi lanţurde mă ţineau cu frâuri 
ca în Arabia armăsarii. Deaceia când mă apropiam de 
malul Nilului mă tăvăleam ţipând în mâlul lui. 

De ce nu v'aş mărturisi-o? 

IubeanJ pământul posedându-l ca pe o femeie. In 
lipsa ei, sămânţa mi se scurgea in in brăţişările nă

molului. 

La urma urmei femeia fusese făcută tot din pă. 

,/ mânt. Huma era amanta mea şi o iubeam cu pasiune. 
Toate acestea nu sunt scrise in pira mide, dar 

trăiesc vii, aici în carnea mea. 

DesecbWbru nu ştiu cum a venit. Pedepsele nu 
se mai iodulcise spre a permite gândurilor să zburde 
şi la epoca aceia nu·l citisem pe Freud spre a a vea 
ideie de influenţele funeste ale nesatisfacerilor sexuale. 
Dupa atâtea mii de ani imi reamintesc doar o stare 
vagă de scârba de viaţă, pe deasupra sufletului se fă

cuse o spumă ca la bolul animalelor turbate. 

Mergeam veşnic gata de prabuşiri in infinit. 

Neliniştea sufletului avu de asta dată influenţe 

asupra trupului. SIă,bit. Deşi nu se inventase lccă cu
vântul UMANITATE, stăpâni! se ingrijorara de starea 
mea şi porunciră să fiu lăsat liber. 

Hoinări! la umbra copacilor. 

Un gând vagabond imi analiză sufletul şi desvălui 
in el lucruri ' pe care 11U le aş fi putut bănui vreodată. 
Gladis femela' pisică , nu era uitată dupa cum crezusem 
e't. Constatai cu groaza ca acum o iubesc mai mult 
ca niciodată . Am vrut să gones ~ proiectil spre ea, dar 
orice aripi fura excluse. 

Gladis avansase dela scribul Karatung şi era acum 
amanta lui Oconav fiul stăpân ului meu. 

Nu mai prindea şoareci, trupul ii era. invăluit [n 
pânze scumpe în loc d~ pământ 'incepuse să ia mirosul 
apelor tainice - aduse cu corabia din ţări depărtate -
cu cari în fiecare seara o ba ba o freca în co liba ame
najata special pentru ea. 

Deşi n'a veam d !câ t două zeci de ani, sufletul imi 
incepu sa roiască. de viermi, fruntea căpată cute, iar 
colţuri l e gur ei sa I ăsară adânc in jos. 

Balos ca un melc mă Uram pe urmele iubirei lor. 
Şi deodata in mine fulgerd luci din nou. 

Simţ i i dealungul şiret spinărei inutilitatea de a 
exista. Mestecam acum argumentele ca odinioară azima. 
INTELESEl. Capul mi se făcu greu şi wHet'bl se uşură. 

Zâmbind pentru toată lumea, ca un suvetan când 

. r:'~.t. 
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se urcă pe tron, m'am apropiat de fluviu sfânt, zgâ
riind cu paşii mei scoarţa pământului dobitoc. 

SA MORI PENTRU 

O f EM El E ••• 
, 

De pe mal am sărit direct in Nil plocon benevol 
crocodililor naţionali. Apa m'a inbrăţişat cu multă bu
curie. Dar in fundul ei crocodilii incepură a roi ad
mirativi in jurul meu. 

Fără să 'Vreau făcusem un act inedit suh soare. Eram 
primul sinucigaş dela facerea. lumii şi ei omniştienţi imi 
prezentau omagiile lor. Iar prima sinucidere se vede că 
a fost să fie nereuşită. Deaceia valurile s'au transfor
mat in mâini calde de femei cari m'au scos cântând 
deasupra, intovărăşit de crocodili ca de o escortă. Am 
mers apoi pe apă precum cu câteva mii de ani mai 
târziu avea să ,meargă şi Isus. 

La uscat lumea sezizată prin T. F. S. de acest eve
niment universal m'a primit entuziasmată şi in corp ore 
m'a declarat: bou. 

Pe atunci boii erau insă ceva sfânt, 
Dovadă incontestabilă: boul Apis. 

Am fost purtat in triumf, paşii îmi căleau pe mal
dăre de carn~ cari se intiorau lai această atingere sacră. 
In ochii tuturor femeilor citeam dorinţt. 

Cât am stat in apă, in impărăţia crocodililor, am 
uitat. Se afirmă de către uoii că se scursese un interval 
de zece zile dela scufundare până la reapariţia trium
fală. Desigur, in timpul acela am stat de vorbă cu 
sufletele părinţilor, in repauz, aşteptând o nouă incarnare. 

Faima mea crescu cu fiecare clipă şi ştiui să profit 
in tens de ea. 

In chiar seara aceia mâncai la masa foştilor mei stă
pâni şi Gladis târându ' şi genunchii in nisip venea spre 
noi aducând capacile cu mâncare. O lovii in şezut cu 
piciorul iar in suflet cu un zâmbet de supremă ironie. 
In timp ce venea cu al doilea rând de mâncare, or
goliu ,i rănit pompă prin ochi potop de lacrimi cari se 
scurseră in farfurie. Am refuzat să mai mănânc fiin
du-mi teamă de otrăvire. 

M'am illlbătat pentru pţima oară cu aleol, băutură 

mie incă necunoscută. 

Pentr~ noapte, mi s'a aşternut pe jos, r,tofe scumpe şi 
frumos mirositoare. Am adormit mângâiat de lună. 

Inconştient, ca in vis, am posedat-o pe Gladis care 
se strecur . şearpe lângă mine. Am iubit-o pâoă dtlpă 
miezul nopţii, câod in locul ei s'a strecurat având faţa 
acoperită, fosta mea stăpână. La plecare mi-a lăsat o 
brăţară de aur şi urma dinţilor ei, in muşchii braţelor. 

In zori a venit fata ei - un copil de l3 ani 
spunându.mi că vrea să fie făcută femee, de către un 
tip excepţional. 

Şi am făcut-o. 
De a douazi, imi incepui cariera mea ilustră. de 

şarlatan internaţional. Din necesităţi cerebrare, practi
cai escrocheria pe o scară întinsă. Carnea mea se 

Iunie-Iulie 1928', 

răzbună şi ea de privaţiunile dureroase de până atunci .. 

In suflet nu mai era nici o urmă de misticism. 

Spuneam prostii pe un ton serios şi mulţimea le lua. 
drept mari adevăruri. Pe scribul Karatung il angajase~ 
pentru a numerota şi a ţine ordinea femeilor cari ce
reau favoarea de a mă pipăi, 

O seamă din cei cu avere, căsătoriţi legitimi fondară 
o ligă impotriva mea. Cu toate acestea, năvala feme
ilor nu mai contenea şi mă. văzui inconjurat de câteva 
mii. 

M'am lăsat indelung pradă. cu satisfacţie şi sublinieri 
acestui monstru care voia să secătuiască toate resursele
de plăcere din mine, 

Dar prevăzător, mă cimentai in dig uri de rezistenţă.. 

şi mângâierile mele fură socotite drept esenţă de plăceri. 
Era indeajuns să invăluesc in privirile mele, posesia 

unei femei de către un sclav oarecare, pentru ca ea 
privindu-mă drept in ochi, să mă simtă pe mine ca 
autor al senzaţiilor oferite de celălalt. 

Practicarea acestui sport fu salutară energiei mele. 

Peste trei luni, faraonul Cugimir mă chiamă la el 
numindu-mă poet oficial al palatului 

Aveam nobila indeletnicire de a-i pune in versuri şi 

melodii cuceririle lui de ţăti şi femei. 
Poezia începuse a fi trivializată utilizându-se după co

mandă ca o cârpă de şters praful, la descreţirea frunţilor, 
gâdilatuI buticului, aţâţatul sexului sau ascensiunea su
fletului ca 'ntrun balon către culmi nepipăibile. Con
strucţia lor era uşoară: pe scheletul subiectului prin· 
deam hălcile strofelor până ce poema devenea destul de 
corpolentă, 

Cizelăti nu se mai făceau, cel mult adăugiri. 
T otuş versurile mele făcură mult zgomot şi fură mai 

răsunătoare ca manifestaţiile naturii. , Fusesem supra
numit poetul care cântă in versuri de bronz. Cu un 
an inainte dormeam pe pământul gol. Azi adorm pe 
cele mai frumoase femei, având drept pernă o glorie 
inclătinibiIă. 

Anii s'au scurs colora ti intens cu plăceri. CăIătoream 
din senzaţie in senzaţie, din beţie în beţie. 

10 pământul alb şi în corpul femeilor rotunde, s'au 
scurs treptat toţi muşchii mei şi linia dreaptă a co
loanei vertebrale. 

Părul - odatii cu numirea de poet oficial căpătasem 
~i dreptul de a purta plete - imi albise. 

Imbătrânii. 

Gindurile incepură să-mi mobileze viaţa precum 
inainte, femeile. Părăsisem paturile lor in favoarea bi
bliotecilor cu piei de viţel pline de învăţăminte. 

Devenii un înţelept. 

Lăsasem de foarte mult versurile, in schimb făcusem . 

câteva studii incâlcite dar pIine de mister şi nelinişte 
cosmică. 

Pusei semne de intrebare Nilului, soarelui şi gân
găniilor cari vieţuiau sub tălpile mele. 

Insuşi femeia mă interesă in mod deosebit ~i în locur· 
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organului sexual, o pătrundeam acum cu gânduri U!11-

-versale. 
In -fiae, această a 3-a mea faimă de inţelept. crescu 

tot atât de repede ca şi cele precedente de escroc şi 

poet. 

Serbarea era dată in cinstea mea. Se mâncase şi 

băuse mult iar acum oameni se tăvăleau pe jos. 
In capul meseiJ eu cu regele, ambii in pragul mor

mântului dar cu sufletul veşnic neastâmpărat, goleam 
pahare. 

De partea cealaltă, Zargi - unul din cei mai inţelepţi 
oameni ai lumei - adormise cu capul pe mâini. IL 
,priveam straniu, când regele ma intrebă pentru a 3-a 

,Joară, ce voi să mai văd. 

Eram sătul de dansul femeilor batându-se singure cu 
cic~, de înglîiţirea sclavilor de catre crocodili, eram 
sătuI. 

- O rege, ••• mi s'a scârbit de tot ce ştiu,... mă 

persecută ineditul, ... oferă-mi dacă vrei ceva nou ce nu 
am văzut niciodată ••• un amestec ţipător. 

Cugimir se gândi prinzând muştele cari năvaleau pe 
grasimile din barbă. 

Cugimir chema apoi căpetenia gărzilor şi îi vorbi la 
iSreche 

Capetenia gărzilor lunecă spre Zargi, inţeleptuf a 
do .. rn<t <:i'n "elalAlt cap al mesei. 

Capetenia garzilor cu sabia şi cu un gest artistic ii 
despică ţeasta lui Zargi. 

Zargi se îngălbeni şi deschise gura. 
Zargi o închise brusc şi fu năpădit de roşu. 

Creierii lui au fost culeşi intr'o tipsie de aur. 
La porunca regelui, pe ea ca pe gaura unui closet, 

Dirucig - un personaj grotesc echivalând in grad cu 
bufonul - a gemut i11 durerile facerii. 

Apoi in faţa mea a fost adusă tipsia de aur având 
la mijloc fecalele bufonului, iar de jur imprejur ca o 
garnitură, creierii inţeleptului. 

1'.ra întradevăr un amestec ţipator şi exalta un abur 
~ald. Am adormit pentru totdeau=.a - sosise şi ceasul 
mortii mele - cu plămânii plini de mirosul acestui 
amestec. 

• •• 

Au trecut Ot! ailmci 5000 de aoL 
In eJcistenţa mea actuală, când in loc de a cânta in 

versuri de bronz isprăvile regilor, tipăresc revista Urmuz, 
.:Îmi este dat să văd tot mai mult amestecul ţipător. 

In ţocul săbiei căpeteniei garzilor, aeroplane, auto
mobile, trenuri, tramvaie pun o deosebită grije de a 

.amesteca tot mai mult conţinutul cutiei craniene cu 
· conţinutul intestinelor. 

Şi lucru curios: creierii nu se simt deloc jigniţi în 
:strânsa. intimitate cu fecalele. 

george bogza 
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.;J. Domnul Romulus Dianu, după ce a scris câ-. , 

1eva pagini obişnuite pe cari a avut fantezia să le În-
tituleze "viaţa minunată a lui Anton Pann", atrage atenUa 
cititorilor prin foiletoane în ,cari îşi arată dispretul 
pentru arta nouă ~i îşi autoelogiază opera, la ca~€ a ._ 

I • 

muncii doi ani. 
Să vă fie de bine Domnule Dianu! 
PuleaU să munci li şi zece. Rezultatul ar li fost acel aş. 

Fiindcă adevărul dumneavoastră "care stă pe o freaptă 
mai sus decât frumosul trecător", pujin i!lteresează . . 

Prin munca care v-a dus la descoperirea că Anton 
Pann era des înşelat de nevastă, nu ajf fă cut nici ' un 
serviciu litera furii - şi dacă veti continua pe drumul 
pe care ali pomii vă vor câ.ştiga poate alte domenii, 
dar veţi pierde orice punct" de contact cu literatura. 

Faplul n'ar fi '- poate - pagubă. Devine Însă co
medie, fiindcă cu cât spiritul d-voastră practic vă de
părtează de literatura adevărată unde nu prea sun! fDS

plafe cu atât mai mult d-voastră incepeti a bale toba 
că faceti ro artă necesară". 

Intr'adevăr, artă foarte necesară aspiratiilor persoanei 
d-voastră. 

.;J. Premiul national de poezie a fost :decernat a nul 
acesta d-Iui Ion Minulescu. După veselul autor al pa
rodiilor, b on-viv an lui cântăret al romanlelor pentru mai 
târziu. 

Statul are dreptate răsplătind cupleliştii, viaţa este 
. atât de tristă ••• 

Născut cu 40 de ani mai târziu, Eminescu a r fi murit 
[0 1 la balamuc. g . b . 

fr- U~ 
vitrină de artă nouă 

f 

[R s c ris ă de george bO.9za şi 
tudor miu 

t M Nu fac e · a bon a m e n t e 

lu Nu recenzează revistele primite 

{( l Nu primeşte manuscripte 
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