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PRUND. 

Miazănoapte codru de păuni 
plâng mamă singurătatea — 
care « partea mea pe pământ ? — 
să trec vremurile ca un lanţ de munţi. 

• 

Limpa galbenă ţi fără suflet 
laminează intre pereţii uscaţi 
gândul simt cum in gol pâlpâie 
in seara in care arde numai pentru el. 

• 

Spuncvoi vorbele acestui veac? 
In ochii lor 
pândesc răsunetul ca o schimbare la faţă 
pândesc ura ca o Întunecare 
nedumerirea ca o moarte — 

• 

Pe ţărm urme de paşi se pierd in vânt 
E ceasul cu glas molcom fi implânt 
de stele mari pe zările spălate 
Pfecat'au pânze din singurătate 
fi pasări odihnesc ca pe morminte 
pe unde trece sufletul cuminte. 

• 
Aici bronzul ploilor moarte 
lumina plantelor in firoaic 
pe nisip cântecul blond al timpului 
priveliştea leneveşte in păuni. 

• 
Copacii s'au codit cu aramă vechc 
cum cântă inima lemnului in pădure 
calul simte primăvară in nări şi ureche 
sari din scări suflete cu armură 

• 

Codrul de nicăeri sporeşte 
ca iadul suliţelor tremurate 
roşie revărsare ca in teatre 
fipotcle ţipă menstruate 
lunecă jivinele in alcov. 

• 

De sus din coarnele incoronate 
ale vegetalei cirezi in suire 
cucul mecanic îşi aminteşte 
o suferinţă fără poveste 
fi cucuie'n cer ca din psaltire. 

• 
Puneţi mâna pe 
Ucigaful Arborilor. 

• 

Vopsitorul din gând inoieşte la răstimpuri ima< 
ginile; caii, oamenii, numerile de pe case, soarele, 
pietrele, svonurile şi glasurile» — glasurile... 

• 

Soarele ca un rege sălbatic 
îşi cercetează ţinuturile 

Omizi cu sângele verde al primrverii. 

• 

Lângă ecoul său s'a culcat vocea. 
• 

îngeri m'au petrecut pe jos până Ia bariera ora' 
şui ui unde s'au făcut nevăzuţi ca nişte lovituri 
de baston. 

• 
Broscoiul punctat suie la suprafaţa basinului printre 
ochii sparţi ai răsuflării sale şi lângă buba privi' 
rilor lui stătătoare. 
Şi cântă ca un cuc. 

• 
Mă dor 
ochii orbului de peste drum 

• 

Recitesc vorbe de mine alese 
şi toate sunt dela cellalt. 

• 
In om se învechesc gândurile 
se coclesc privirile 
ochii au fost ca fântânile 
mâinile au fost precum stelele 

• 

In fundul meu e tăcere 
şi câte un cuvânt 
ca un painjen sub o piatră. 

• 

Ce folos dacă 
ochii noştri au pierdut vasul fantomă. 

• 

Toate femeile 
m'au părăsit, cu hohot, deodată» 

1917-1923.  I. VIHEA 
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M I L I T A P & T R A Ş C U : 
A q u l l a M o n u m e n t u l u i Ero l ter d i n Constanta 

RAMATORUL. *) 

B A L A D A D E S C O M P U S A . 

Romb rumegat de două cuburi in continuare 
suprapuse peste patru conuri şi patru cilindrii, 
despicaţi fiecare in piramide tari şi bătrâne 

dco vârstă cu sfinxul... 

Râmător de rasă rezervor de unsoare 
căptuşit cu blăni de plută şi 'nbrâcat 'n 

dimie de Ungaria... 

In castelul de bârne 
contrabasist de operă, cântă din Faust 
in noaptea Wolpurgiei. 

Omul dansând radios 
cade trăznit pe comoara'i. 

Izvoare 
un curcubeu oltean; 

piramidele se zbat peste toată geometria. 
Un cutremur formidabil 

seismograf, sufletul omului înregistrează. 
Căldarea cerului se răstoarnă... 

In umbră femeia surăde, spală şi 'ndoapă... 

A L . A . T U D O R - M t U 

•) Din placheta de poeme oblice „Hram...", ce va apare. 

Zile Noul 
Fapt paradoxal, desigur, că in guvernul prezidat de 
un general, cu talente strict miltareşti, şi-au găsit loc 
Intelectuali şi scriitori, pe cari d. Vwtilă Brătianu î-ar 
fi respins, cu oroarea d-sale cifrată. E un merit In 
această libertate de spirit, tn această desbărare de 
prejudecata care trimeteâ pe intelectual la cafenea sau 
cel mult la bibliotecă. 

E poate singurul titlu, singura scuză a omului po'itic 
Averescu In prezen(a sa de astăzi la putere. LSngi 
d-sa, d-l Octavian Goga. tn care politica activă ne 
răpeşte un acerb pamfletar, şi ne ucide un excepţional 
talent dramatic, a încercat o ridicare. In viaţa publicai 
a scriitorului şi tn genere, a individului gânditor. Dl 
Goga, Infăptueşte o mică revoluţie, instaurează, pe 
nesimţite, dictatura clasei sale, — a clase' sale. fizio-
logice A recunoscut Ideei, rolul său suveran. Şi altfel ? 
A silit pavilionul burgheziei biurocratice şi latifundiare 
să se închine uşor, fn faţa ideei şi implicit tn faţa 
făpturii emitente de idee: lucru socotit la noi, scan-
dalos şi de gust prost. Savantul, scriitorul şi artistul, 
trebuii, după alţii, să invente, să amelioreze şl sl 
desfete, din mizerie, promiscuitate şi suferinţă. D-| 
Goga, fn graba realizărilor sale politice, n'a ales In 
tot ceeace a schimbat, cea mai bună metodă pentru 
a ne apropia det republica visată de Platon. Totuş e 
o diferenţă profundă, un contrast revoluţionar, între 
modul tn care se comportă oficialitatea de azi şi cea 
de deunăzi, faţă de scriitor. Eri, sub tegim liberal 
erau, cel mult, raporturi de milă şi ajutoare. Astăzi 
asistăm la o colaborare a gintei cugetătoare cu poli-
ticianismul autoritar şi opac. 
Vor rezultă, de aci, cu certitudine consecinţe durabile 
şi binefăcătoare. 

Lângă d-l Octavian Goga, in guvern, stă Nichifor 
Crainic, poetul şesurilor natale şl apologetul ortodo-
xiei. D-l Crainic eră categoric indicat să ocupe, cn o 
competenţă Indiscutabilă, şi un entuziasm afirmat, locul 
săn dela culte şi arte. La apariţia acestor rânduri, 
poăfe şi d-l Mihail Sadoveanu va figură printre miniş-
trifţ încă o dovadă că s'a executat cu o tenacitate şi 
repeziciune tinerească, necesitatea vitală de a cultivi 
facultatea creatrice a naţiunii şi de a o pune la adă-
post, în persoana celor dăruiţi cu dânsa. 
-.0 dovadă că ne pregătim a înfruntă întrecerea su-
premă şi dedzlvă cu celelalte două neamuri conlocui-
toare. Motiv valabil din orice punct de vedere. 
Pentrn toate aceste Isbândlri a fost nevoie de inter 
venţia şi de conlucrarea unor personalităţi din afara 
politicei propriu zise. Octavian Goga, secundat de Ni-
chifor Crainic procedează cu o siguranţă şi o îndrăz-
neală de inovator. 

Acestea, ne-au fost laudele. Intr'un număr viitor, — 
observaţii de amănunt. 

• 



NOCTURNA. 

Noapte, cântec intre Dumnezeu şi 0 m 
svon înstelat 
lumină din lumină 

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 

îşi cerne sita aurul din stea 
0 rază ameţiţi pe cenuşă 
şi îngerii alunecă pe ea 
subţire fir până la pleoapa mea; 
cunună neagră 2mi pun în jurul frunţii 
tristeţea podoabelor; 
luminile şi vălul din fruntea roabelor. 

Croeşte floarea de lut a nopţii într'una 
infaşurându'mi sufletul cu luna 
fi gândurile mi se leagănă între gene 
ca o femeie in mers pe şoldurile ei 
alene... 
până când fata din lumini 
— nevăzută — 
coboară stelele din cer 
pe piept, icoane, 
fi una câte una le sărută. 

TANA QVIL 

CAHIERS d'ART | Z 
Jj A Hor ind 

Buletin iooar de actualitate artistici ± n . ,, , n i 
o Paris, 31 rue Fleurus 

retisti luxoasă tratând • ^ ^ • • M ^ H B ^ H 

probleme de plastici, 

arhitecturi, bibliofîlie, 

bogat ilustrat! de cel 

mal de teamă artişti ai , _. . 
vremet. Abonament anual 70 frc. 

AMORUL ASTRONOMIC 

In mâna'ţt rea şi domoală, 
tăcând — 
ca o lună printre nori de smoală 
rostogolit-am fruntea când 
era de orice gânduri goală. 

Gară vie, sus, scânteie hemisferul. 
Plini de viziuni poetice 
forfecăm din cerul galben petice 
şi'ţi alegi din Scorpion colierul 

— De ce cu aceiaş' oră trupul ferec? 
Ce legi mecanice ne poartă'n singurătate 
ca un sistem pe căile lactate ? 
Evoluăm, tăcuţi, în întuneric. 

N'auzi un uruit de fier, abea? 
Sunt cosmicele roate... 
In dreptul ţâţii tale'nflăcărate 
la orjzont sclipeştc-o stea. 

F. Adarca 

PARABOLĂ COMPLECTA 

Culege de pe stânci garoafe roşii 
Căci fulgerul pe toate le aprinde 
Surâde când oceanul se întinde 
Să prindă din noianuri albastroşii. 

Fă paşi mărunţi şi numără atent 
Sau fă in gând un salt de tigru negru 
Dansează graţios din van, integru, 
Trimete câteva stele un compliment, i 

Prin sate treci necunoscut şi mic 
La picare poarta scade un sărut 
Un derviş străveziu şi grav, calic 
Să stea Intre ei şi tine ca un scut. 

Când singur eşti in câmp cu drumul 
Şi mori şi cânţi fără să şti de ce 
Să faci din toate un autodafe 
Şi-apoi să pui să se preseze scrumul 

CAMIL PETRESCU 

No 2 

Marele Vizir pulmonar la Cicago 
aspiră din balon de oxigen 

agrostema cithago. 

Subit luna desnoadă pomi Isabele Blcet 
părul tău fanfarcoxigenatc, tunse 'n 

• scurt circuit, 

te bucură distileria — discurs de gramatică 
doar Vizirul mai ţese in ochi şi în ten, 

/ ^ ^ E f e v f e b r ă a t i C ă -

% " " p corsa 



Scrisoare din Berlin 
Die neue kunst hat gesiegt. 
ihre Wirkung geht Ober die Ausstellungen und Muţea 
hînaus in das praktische Leben. Die Architektur verîn-
dert sich unter dem Einfluss der neuen ideen, die Ma-
schmen- and die Reklameindustrie nehmen sie auf. Audi 
in Textilien und in Kerantik sind die entscfaeidendn 
EinflQsse bemerkbar. Daher ist meine personliche Mei-
nung, dass die Redereien von dem Tod des Kubisaw 
Geschwătz odcr Qble Hăndlermanieren sind. Hie Tages-
kritifc mOchte sich gern Ober diescn Tod freuen, weil 
ihr das Leben des Kubtsmus nicht verdaulich erscheinL 
Widitig far die kaustlerische Gegenwart, fflr die Kunst 
der Gegenwart und far die Gegenwart der Kunst ist de 
Beherrschung dess Jazz in der Musik, die Wandlung in 
der Konfektion durch die Herstellung von Stoffen in 
reinen Farben und kubistischen Formen, die Neubauien 
ohne Griechentiim und die allgemeine Langeweile far 
die Literatur a la maniere de Gerhart Hauptmann und 
vor dem seriOsen Theater. 

1926 H E R W A R T N WAID IN 

JEAN COCTEAU Desen de Marcel lancu 

D e r 

S t urm 
La Jean Cocteau 
Satie zicea câ artiştii cei mari sunt amatori : Les 
poctes sont des hommes qui aiment la poesie. Sine 
cn faire professioo. 
Ce e „ceo-clasicul"? 
Je hăis tont ce qui est ,ct-oa. Nici nu se poate vorbi 
de o mişcare neoclasică. C'asicismul e ori unde şi 
oric&nd de găsit. Deasemeni imitaţia celor vechi nu 
Înseamnă clasicism. 
Un lucru clasic nici nu poate avea aparenţă clasică 
căci clasicul nu implică «claritatea» mal ales clari-
tatea aparentă nu. 
Clasic este omul care crează mecanismul, un meşte-
şugar care ne dă un bun vehicul pentru o idee 
— De când m'am despărţit de vechii mei prieteni 
Breton, Aragon, Tiara, din cauza vederilor mele 
deoaebtte trăesc retras. 
Suplptismul5 

Nu pot înţelege poesia revoluţiei ceeace nu 6 
tic cu revoluţia poesiei 
Sunt inchis ca un lucrător. Am o sete de mister. 
Nu do misterul fumului de opium. De misterul Iu minei 
depline fiindcă misterul nu e întunecime. Eram decis 
să nu mai scriu după moartea prietenului meu Ra-
d'guet pe care l'am cunoscut întâiul, dar amicii nu 
mi-au dat pace. M'am apucat de cinema. 
Teatrul nou II Înţeleg cum mi-a jucat Pitoof «Orfeu»-uI. 
Nimic pentru ochi totul pentru ureche. E vorba de 
o reformă de teatru. Asupra acestui capitol Imi 
reserv dreptul să vorbesc cititorilor «Contimpora-
nului» c&nd-va deadreptui. M.I. 

B e r l i n W . 9, p e i d i m i r i t r u u 134a 

Expresionismul Ist die Kunst unserer Zelt. 
Das antscheldende Buch Ist soeben In 3. bis 
5. Auflajen erschlS'en. nechdem die ersten 
Auflagen la kOrzester Zelt rergrifien waren: 

HERWARTH WALDEN 

E INBL ICK I N KUNST 
HalbUIscB scbccdcn Mk. t * 

75 sanzseitlge Abbildungcn der Hauptwerka 
dar Exprasslonlsten, Kublsten und Fatailataa 
sIIer LSndar. Unenttehrilch fflr jadan, der 
die Kunst dar Gegenwart kanennlarnan wlll. 
Umfangralchstes Blldermaterlal dar fflhren-
den Malstar. Das Manifest dar Intarnatlesalan 

E x p r e s s i o n l s t e n 

Ernal Pelntrc Surr*allite 



UN H O M M E AVERT I EN VAUT DEUX 

Un jour Anastase fut averti da Ia prochaine appa-
ritîoQ da la comete» II s'en rejouit seoretemant, moins 
ponr la comute elle-meme qae nour Ie fait d'âtre 
le seni ini tio de tont la familie. SA familie se de-
composaft, comme beancoup de familles de mots, 
d'un tas de membres qui tonroaient autonr d'une 
raci ne un;que. 
II y en avait a m des prefixes, avec des sufixes, 
avec la structura dcgeaeres et des manques sen-
dbles, qui utaient marqueas par des circonflexes 
en f a i n de souvenir. 
Cette foit, pourtant, il ne voulut pas p arta ger le 
secret de l'avertissement avec sa familia et resista 
mAme aux superstitions qui l'envabirent pendant Ia 
nuit, â cause de cette fermele, doublee de propo-
sitiona de morsures de conscience. II s'anveloppa 
d'un impermâable â doub'e faces et s'appliqua assi-
dument a attendre le jour da la comete. 
Entre temps un neveu et un fila â lui baissaient 
aensib'ement â vue d'oail. La fila surtoat avancait 
dans cette degringolade, â pas de loup, et on esti-
mait dans la lamille qu'il perdaît dans Ies vingrt-
qaatres heures approxîmativement Ie double de ce 
que perdait le neveu. Aussi une fievre d'une rare 
dâlicatesse spirituelle soutenait en sourdine la baisse 
du fila. Glie finit par gagner la quasi-r6iistence 
du neveu. 

Tandis qui Iul, nourr i par la satisfaci ion de 
l'avertissement recu, enl la i f cont inuel lement 
jusqu'â dcborder de son p ropre caractere. 
Peinl sârieusement par ce fait itnpr6vu, Anastase 
consulta d'abord le calendrier pour âtablir st la datai 
de ta comete n'etais assez proche pour que l'6tat de 
•on fils et de son neveu, n'ait pas le temps d'em-
pirer irxămediablement. II espdrait beaucoup de l'ap-
parition de l'astre pour la santâ de deux jeunes 
gens. II mit ces dement fixes en dquatious separess: 
La date et la perte de son fils, la date et la perte 
de son neveu, et n'en sortit pas rassur&. 
»Oh, le booheur," repetait Anastase en considorant 
d'un o sil favorabla son ventre accru, .jamais il ne 
s'abandonne sans conditions." II nota cette obser-
vation mais appela tout de mt>me en consult* tion 
la cordonnier Ie plus en vogue de la viile. Aptei 
l'examen consciencienx du fila et du neveu, le sa-
vant mit ses beaicles, et secouant une de ses t£tes 
partit en disant: „II y a certes un lien mvsterieux 
entre votra bien-âtre et Ie malheur de ces deux 
jeunes gens". 

— Crovez vous a la ti'lpathie, Mattre, demanda 
Anastase tourmente? 
— Non, mais je croia au danger de Ia foi. 
—- Foi tout simplement ? 
— Oui, foi sans e. 
Anastase souffrit beaucoup pendant Ia pâriode qui 
•uivit, quoi qu'il consolidăt constamment son poids. 
U evitau la vue de son neveu et de son fils et ne 
ceaaait de se demander comment ces deux mem-
bres de sa familie pouvaient souffrir d'une cause 
que lui seul dtait â connaitre, ayant etc Ie seul a-
verti de tonte I'apparition. 
Cependant il teint bon et un Mardi Gras Ia comete 
arriva avec sa chevelure trempce dans du bicarbo-
aate de sonde. Helas, il ne s'en aperţal que peu 
ayant sa dlsparition et cela gr&ce seulement aux 
oria de son fila et de son neveu. 

â Pa iaţa 

Le reste de la familie, rassemb'ce dana la basse-
coui, ne contemplait pas moina la comete, que Ies 
deux jeunes gena, â l'aide de morceaux de glaces 
passes au feu sacre. 
Anastase eu un soubresaut de la mort pour Ie se-
cret de sa science. 
.Aucun parmi eux n'dtait au courant de l'affalre. 
Pourquoi donc regardaient-ils a en perdre la vue" ? 
„Comme ils sont maigres" pensa- t-il encore, en con-
siderent son fils et son neveu. 
Mais i l ne falblit pas. 
II sa rapporta secretement â l'avertissement rrcu et 
essaya da convaincre lea siens qu'il ne remarquait 
rien d'cxtraordinaire j t en tous cas pas de comete. 
Cette action et sourtout le dljlnt&ressement qu'il 
montrait envers Ia comete eile-mOme le rendirent 
d'un coup suspect aus siens. 
Son fils et son neveu affirm£rent maintenant publi-
quement qu'il a ete averti mais son miattcyame 
l'aida a traverser Ies plus grands flots de aueur et 
il ne livra pas son secret. 
La drame dut al ora toucher â son comble. fphrase 
sapplementairej. 
Son fils plus entreprenant que son neveu suapendit 
Ia glaca devant la comete et monta avec son couain 
germain dans le plateau d'une balance Rob erval, 
tandis qu'il fit grimper Anastase sur I'autre plateau. 
Un instant—ce fut un 6ternit6—le filau balanţa con-
formement la tradition, mais bientot l'aiguille se 
fixa au milieu du cadran. 

Anastase â. lu i seul valait autant pue Ies 
deux autres. 
— «C'est parce que tu as <5t6 averti», lui jeta farou-
chement son Ms. 
— «Vae—Victis.» fut le seul mot d'Anastase acca-
b16, descendant du plateau, mais il ne lui importait 
plus de nier ou d'accepter la verit£. 
La respect qu'il avait pour le proverbe, re rut ainsi 
malgre ses souffrances, une confimation qui des lors 
accrut davantage Ie prestige du dicton. 
Un homme averii en vaut deux. 

JACQUES Q. COSTIN 

INTERIOR 

Creşti din aureola de catifea 
umed surâs, mesager vis — 
steag fluturi părul in vânt. 
glasul confuz, nupţial trimis 

Leagănă procesiunea nocturnă 
umbre respectos scinclini, 
lent naufragiu anonim 
concert, ochii apropiat suspină 

Cristal sunând, minut 
în câteva culori desfăşurat, 
inima svon ultim in declin 
drum prin simţuri întunecat 

SMROIU O AN 7 



B A L ! . . . 

COMEDIE IN PATRU ACTE, 

AFI5 

Frig  vânăt  şl  ud.  In  fund  cort  de  menagerie.  Sus  pe 
estrada  de  lemn  şl  hârtie  colorată,  clovni,  atleţi,  fe-
mei.  Atleţii  ridică  greutăţi  de  carton,  clcwnil  vorbesc 
prin  trompete  de  linechea,  poporului  de  haimanale 
soldaţi,  elevi,  covrigari,  popor  pestriţ  de  gură  cască.' 
Un clown: Zece bani intrarea... Grăbiţi-vă d-Ior... 
două ore de distracţie plăcută. Nemai văzut. Pano-
rama americană... Femeia demon.. Omul invizibil... 
dansatoarea spaniolă din Paris.. Hamburg... New-
York... Pentru prima oară Ha-hau... Ha-ha hau... Ha' 
hau... Poftiţi, vă rog... La o parte bâete, să intre 
doamna. 
(nu intră nimeni) Trei elefanţi- Cinci leoparzi.. Mai-
muţe... Brontozaurus.. Hidrosaurus... Circozaurus... 
Nimfa albastră cu coadă de peşte... Jumătate om., ju-
mătate cal... A jucat la Curtea Imperiala... Pofiiţ'... 
Omul supranatural.. Cinci mii kilo într'ă mână (un 
atlet ridica greutăţi.) 
0 haimana: Hâ-hă-hă.,. de carton... (râsete) 
Clownul: Zece bani... Răsboiul Ruso-Japonez... Bătă-
lia dela Port Arthur... Ocheanul miraculos... Tragere 
la ţintă... Premiu Zeoa mii lei (flutură hârtiile). 
Un elevi Falşe... .(râde) Falşe (sgomote, protestări) 
Clownul: Pa-pa-ga-lul... pa-pa-ga-lul miraculos... Ca-
ul lui Alexandru Machedon... Turnul Eifel... Scufun-
darea vaporului Titanic... Lupte de indieni.- Inblân* 
zitoarea şerpilor... Rocambole... Fantomas... ACI. Tra. 
gere Ia ţintă... încercaţi vă rog... Zece mii de lei... 
Premiu... Grăbiţi-vă... 
Visătorul Imbecil: O mizerie... sărmana făptură umană 
0 doamnă; Amuzant. 
Un glas: Maimuţe vii ? 
Clownul: In carne şi oase, domnul meu., ca mine şi 
ca d-ta.. Poftiţi... 
Bogdan (către Jokeu) Mă interesează dansatearea 
spaniolă... 
Clownul: A jucat In faţa curţii imperiale-. 
Jokeul: Si pe mine premiul... 
Clownul: Zece mii de lei... Zece bani intrarea... 
Unul: Dă-mi un bilet 
Altoi; şi mie... 
Altoi: şi mie... 
Mai mulţi: Si mie... şi mie... 
Directorul menajeriei: (joben maron. jachet, panta-
loni pepiţi, bici) Cine cumpără rămâne, cine nu pleacă 
Hei bâete, n'ai treabă acasă?... 
Clownul: Artiş'ii intră înăuntru— reprezentaţia se'n-
cepe... Zece mii de lei... zece bani intrarea... 
Unul: Hai, nu începeţi? 

Directorul: (Singur pe estradă) Fiecare de trei ori-.. 
Arme de precizie... 
Jokeol: Vrcau să-mi aleg singur arma... 
Unul: In ordine... 

de SERGIU D A N ţi ROMULUS Dl A NU 

Directorul: Fiecare scoate un număr. Attent  on  în-
cepeţi vă rog... (flecare trage un număr din urma.'' 
Unul: Trei... 
Altui: Opt... 
Jokeul: Şapte... 

(Perdelele cortului se trag încet, interior sărac, nimic 
din cele anunţate. In fund, animale şi pasări de tini-
chea vâpsilă, pentru ţintii.) 
Primul: (in stupefacţia generală} Unde-s elefanţii ?... 
Jokeul: Unde-I calul lui Alexandru Machedon?.-
Altui; Răsboiul dela Por-Arthur- Vrem răsboiul-
0 haimana: Rocambole... Unde-i Rocambole. 
Un pitic: Să-I vad, să-l vedem— undei omul  tnvizM* 
Jokeul: Şariatanle... 
Bogdan: Amuzant.. Clownul e un om de spirtu. 
Unde eşti prietene să te felicit.. Ei, dar unde. 
clownul ? 
To|i: (furioşi) Unde I şarlatanul? 
Jokeul: Au dispărut cu toţii. 
Bogdan: Singurul lucru fenomenal şi adevărat- dis-
pariţia trupei. 
Jokeul: Calul lui Alexandru Machedon-. 
Unul din mulţime: (tricou vărgat) Unde-i atletul?., 
boxeurul... Vreau să-l bat... Un match am  ical.„  Undt-
sâ-l pipăi dantura -
Directorul: (apărând) Tragerea... începeţi vâ rog. 
Inima papagalului, din dreapta— acolo trebui ochit 
Fiecare după număr. 
Primul: (trage) 
Toţi: (jubi>ind) Nimiiic... 
Altul: (trage) 
Toţi: (acelaş joc) Nimiiic... 
Directorul: Mai încercaţi vâ rog... (Toţi trag pe rând) 
Jokeul: (trage) Lovit— 
Toţi: «acelaş joc) 
Jokeul: Sâ se constate 1 (se aude o flaşnetă.) 
Directorul: Exact. 
Jokeul: Banii. 
Guri-Cască: Şariatanie— 
Directorul: (amabil) cei cari n'au tras, mai au drep-
tul să tragă... Domnul a câştigat.. Pofriţi după mine 
(ies amândoi) 
Bogdan; Ce spui de toate sstea «Cavaler al tristei 
figuri»? 
Visătorul Imbecil; O, mizerie! Sărmana făpturi 
umană... 
Bogdan ; Acelaş vechlu refren... 
VUitorul Imbecil; Acelaş veche viaţă— 
Unul din mulţime; sincer) Aş fi vrut să văd Turnul 
Eifel... 
Bogdan: Ai văzut cum a tâs clownul ? Mie rai se 
pare destul de ciudat că dintre toate animalele nu-
mai omul râde— 
Visătorul Imbecil: Plânsul e şl pentru animale.. 
Bogdan; Plecăm împreuna dlsearâ... 



Vliitorul Imbecil: Da împreună..: a spus ala atâtea 

minciuni.*, ce mizerie. 

Bogdan; Pe mine tocmai asta m'a amuzat. Volupta-

tea minciunii gratuite. 

SCENA I I 

lear: (îşi  /ace  loc  prin  mulţime)  Un bilet... (ia  arma 
şi  trage.  Papagalul  se rostogoleşte  flaşneta  cântă  arie 
leşinată  din  Traviata)  Lovit. (Toţi  râd)  Banii.. 
Directorul; Ce bani ? 
lear; Ţi am zdrobit papagalul.. Premiul. 
Directorul; Care premiu ? 
lear: Premiul pentru care am luat b let. 
Toii; (râd). 
Oinctorul; (amabil) Premiul s*a dat. 
lear. S'a dat ? dar.. 
Directorul. Acum cinci minute. 
lear. Acum cinci minute. 
Bogdan. Ai venit prea tflrziu. 
loar. Eu viu totdeauna prea târziu. (Flaşneta îşi dâ 
sufletul într'un spasm caraghios şi echivoc. Cortina 
acoperă ruşinea.) 

Serglia D a n f i R o m u l u i D lanu 

Supremaţia cui? 
Ca vremea, ou fiecare perfecţionare, maşina (intrată 
Io teatru cu «Ekkiklema» şi « Peria ktul», încă la greci) 
Işi căşt gâ şi un loc mai preţuit tn el. întâi numai 
pentru posibilităţile de iluzionare pe care le aducea, 
apoi, iar, ca decor (pentru plaatica ei, cu care ochiul 
se obişnuise) şi ca element dinamizator şi de Înles-
nire pentru actor. Săritura atletului ex«-raat poate fi 
de bună performanţă dar cu cât va fi ea mărită prin 
ajutorul arcuitei trambuline ? 
De învăţământul care se poate trage de aici teatrul 
ţine azi seamă. Mişcarea de translaţie a ascensorului, 
revoluţia roţii, rulementul ei pe şină constitue pentru 
regizor auxiliari de cari nu se mai poate lipsi. 
Unii au socotit Insă apariţia ei drept prevestire a 
dominaţiei ei absolute tn teatru şi a isgonirei acto-
rului. înlocuit (vedeţi că e indispensabil devreme ce 
se simte nevoiaşă fie înlocuit?) cu «suprapăpuşa me-
canică» de Gordon Graigb. cu «fascii luminoase» de 
Prampoliai. Şi ca ei, cu aite mijloace, Herwartb Wal-
den9 Lissitzki şi alţii. 
Da. dacă dezideratul lor s'ar realiza ar B câştigat 
hunii un nou gen de spectacol (care s'ar chema 
dasâ vreţi: Dinamo-fono-niziune), dar care n'ar în-
căleca cu nimic domeniul teatruini care-şi are prin-
cipiul etic bine definit: existenţa actorului. A acto-
rului care prin posibilităţile da deplasare liberă, de 
calculare a sete lor, de improvizare, de stăpânire a 
ambianţei scenice, de dispunerea corpulni său, are 
facultăţi suverane de orientare si creare a momen-
tului dramatic. Un om în faţa vo* a nul ui, tnapoia he-
Ucei, e infinit mai dramatic spectacolului pe care Tar 
oferi o aeronavă cu sbor automat. Manivelele niche-
late, rotilele, comutatoarele, stârnesc doar atunci 
interes când printre ele o mână se agită cu degete 
«gure. Omul aduce In scheletul de aluminiu şi oţel 
pulsaţia ini mei, căldura glaaulni, viaţa gândului. In 
opaţiu, deasupra tuturor roţilor, pârghiilor, pistoa-
nelor, arcurilor, un om sărind, agitând, vorbind, mâ-
nuind — biruind tn ritm şi ton — abea crează tea-
trul. Deaceea Intre maşină şi om, tn teatru întâi 
omul. s. Bllad 

RONDUL II DE NOAPTE. 

Agentul uzinei a aprins in schimbul salarului becuri şi 
(atelele 

doar pe atrăzi laterale noaptea mai funcţionează cu petrol 
pot deschide ho|ii casele de bani barmanii danclgurile 
la sud«est zgomotele s'au populat cât un teren de foot*ball 

iată sergentul cu inima numerotată (612) fluerâ întrerupt 
şi turnul din vârful aerului bate intermintent timpul In 

(piuă 
sunt sigur că sub acest pod de palmă trece Sena dedesubt 

când aleile sunt luminate cu soare autentic „OSRAM" 

radio «vezi la nori intre pulpele gerului face ova!. :a ochi 

[cafe-glace 
din odae luna in bonetă albă te priveşte cu o lampă de gaz 
dar tu şti: in catedrale ingerii sunt frumoşi ca unele 

(maniqueze 
Şi morile de apă s'au certat toată ziua'n prag cu femei din 

[Ca ucaz 

in parc fântâni comunale fac in pat interzis pipi 
broaşte dactilografe au copiat cu glasul tuns servicii de 

[nufăr 
pe bulevard lumea circulă fără permis şi Ia fel in America 

(Misissipi 

iar afară'n câmp orele se desfac cu naftalină ca un cufăr 

aici la centru oraşul volubil aplaudă mereu 
provincialii vizitează bordeluri şi muzeele zoologice 
şi inal|i din hali colivia cu papagalul verde gândindu-te 

Iţa orfeu 
inutili In infern arhanghelii sunt suplinitori Ia şcoala de 

[piloţi 
prin periferii întunericul s'a întins cât 11 ţin picioarele 
păsări de sifon trec in vâziuh in staul vacile solfegiază in 

[saboţi 
înaintând ficatul te luminează cu un felinar 
şi in minutul acest pătrat tu convorbeşti cu mobila ta de 

(ateiar 

inecându tedin eroare'n gârlă zici: aici mielul a foat mâncat 

(de lup 
cuvintele*ţi es din gură şi in Alsacia albinele din stup 
cu limba seri pe cerul gurii tot aici răsare Venus'una 
vân u-I porţi cu un lanţ subţire strigându-1 pe nume Rudolf 
sufletul se uită prin gaura cheii şi regard pe mări furtuna 
ucând la 3 mile de Scoţia cu bărcile pescarilor golf 

şi cred că ştiţi domnilor cititori 
cum in Hexico fermierii se scoală acum in zori 
cow'bojr'ii mulg bivoliţe dreptunghiulare girlele dansează 

(charleston 
şi ţiţeiul esc din puţuri identic lui Isus cu un chiparos 
când noi ne Întoarcem să dormim 
in cămăşi de noapte pe somierele cu zegras 
In vis oraşul ne va trimete cărţi poştale ilustrate 
fiindcă sângele H 2 O nu se face 

GEORQE D I N U 

L'architecture vivante 
Documenta sur l'acftivitt a Constructive dans tous 
Ies pays a Directeur: Jean Badovlc i • Abonnament 
annuel (4 Fascicules 125 francs l Edlt lons Alberft 
Morance a Par i s 30 & 32 Rue de Fleurua • • m 



N O T E • C Â R T I • R E V I S T E 
Mil itarizarea Universităţi lor Urletul acestor vorbe, silnic 
imperechiate.*Se prepară, sistematic, agramatîzarea masselor ? 
Se dă cu o mână, se iea ca cealaltă ? Vom avea. pe de o parte, 
scriitori rafinaţi, puşi de către stat la păstrare şi producţie, — 
pe de alta, cetitori nedumeriţi, silabîsitori expuşi congestiei ce-
rebrale, Ia cel mai mic efort ? Vom copia, in domeniul cultural, 
structura oastei mexicane, generală, fără soldaţi ? Se vede bine: 
clasele conducătoare simt imperioasa necesitate ca prostimea să 
rămână prostime- O va duce de nas, mai uşor. 
De patru ani in universităţi nu se învaţă. Universităţile sunt 
simple oficii de Înregistrare de diplome. Mâine, pentru a pecetlui 
definitiv acest progres, universităţile vor fi cazărmi. 
De opt ani in liceu nu ss mai face decât sport Examenele de 
bacalaureat obţin din partea candidaţilor răspunsuri cari. In 
alte locuri şi epoci, ar fi stârnit panică. Se organizează recom-
pensa ignoranţei cu muşchi: incazarmarea In universităţi Se 
garantează linişte creerului, înlocuit printr'o minge de footbal. 
Care-i mobilul imediat ? O gardă pretoriană pentru regimul 
întunericului ? Ovaţii, voturi şi recunoştinţă pentru amicul tine-
retului ? Sau o simplă afacere, stea polară a oricărei politici, 
o afacere de zeci şi sute de milioane, căutându-şi justificarea 
fn grija de bicepsul universitar ? 
— Din toate câte puţin ! 

DE STIJL 
revue d'art 
m o d e r n e 

Aven. Schneider 64 

Clatnart'Paris 

Dir. 

Theo V. Docsburg 

„Literatura* Eu ropea s d e V a n g u a r d l a " de GuIIlermo 
di Torre, literaturi europene de avangardă, titlul cărţei unui 
june poet şi critic spaniol, domnul de Torres. apărută in 
editura madrilenă Caro Haggio. Fără exagerare, această 
carte posedă un caracter unic şi singular. Nu este un an-
samblu de critici disparate, ci este un tot organic, un fel 
de codificaţie teoretică a tendinţelor cele mai noui. Aci se 
grupează şi se analizează pentru prima oară, Intr'un singur 
volum, toate mişcările literare europene născute In ultimii 
ani, — cubismul literar francez, ultraismul spaniol, dadais-
mul şi suprarealismut futurismul italian, imaginismul en-
glezesc şi incă alte nuanţe şi subşcolL Este un studiu mi-
nuţios. ascuţit şi clar şi raţionat a personalităţilor celor mai 
expresive ale tinerilor literaturi. Sunt capitole cari consi-
deră problemele tehnice ale noului lirism'..metafora, ritmul, 
tipografia, cu o suită variată de exemple şi mărturii de 
pretutindeni 

E analizat In special „sentimentul cosmic şi fră(esc al poe-
ţilor celor cinci continente" şi .noul simţ cosmopolit*. Ge-
nerozitate spirituală, curiozitate răspândită în toate paginile. 
O panoramă a avantgardei mondiale. 
La premlăre d l spar l t lon de Jftrfime Bardinl par Jcan 
Giraudoux (les cahiers nouveaux) un exemplu fericit de 
proză nouă, eliptică de anecdote, puternic luminată pe din-
năantru. Aventura pasionantă a unei intenţii: JOrdine Bar-
dini vrea, să-şi lase căminul şi să înceapă o altă viaţi. Din 
detaliile retrospective ale unei dimineţi luate ca punct de 
plecare, şi din momentele ei fugare, drama întreagă se rc-
constitue. Personajele laconice, se scrutcaiâ cu o acuitate 
de iluminaţi. Conflictul se întregeşte din explorări feroce 
şi rafinate. Acţiunea ţintuită pe loc. Viaţa se desfăşoară 
inlăuntru, dinamică, peripeţioasă. răsbunăndu-se pe cruci-
ficarea ei exterioară. Analiză? Nicidecum: fapte, fapte, 
fapte. Şi poezie. —V. 

Sag l tar lo 3. Mexico. Sub un veşmânt tipografic cu totul 
romantic se ascunde text temporar şi modern, destu? de 
variat 

I storia Artei ca Filozofie a Istoriei in trei volume de 
D-nul Ştefan I. Neniţescu. Ne rezervăm pentru viitor aa».. 
liza mai largă a acestei lucrări. 
Filozofia nu e altceva decăt teoria cunoaşterei. Arta uaa • 
din manifestările cunoaşterii. Analiza acestei manifestări • 
in cursul istoriei permite de a trasa filozofia istoriei. ExaL 
tarea faptului: „Omul este om In virtutea cunoaşterei*. 
Modul de a aduce o privire nouă fn căile obişnuite ale 
psihologiei, aduce la noi interesul real viu şi aprins trezii 
tn accident mai ales de Henri Bergson. 
Forma vie şi căderile uneori neobişnuite ale frazelor araţi 
cu atât mai mult frăgezimea şi prospeţia temperamentului 
filozofic al D-lui Ştefan I. Neniţescu. 
D a s W e r k Iulie. Material bogat iscălit dc Mannes Mever,, 
Le Corbusier, J. J. P. Oud, Theo Van Daesburg, Will?" 
Baumeister. Wantongerioo iscăleşte: Punctele (forme ab-
stracte) creară linia; liniile un plan şi planul un volum ct 
aceste mijloace creaţi deci ceva în care raporturile sunt 
echilibrate şi veţi fi făcut o lucrare estetică. 
Herwarth W a l d e n scrie In 9Sturm*  :  nimeni nu se sia-
chiseşte de mijloacele artistice al treatrului: ton şi mişcare, 
cel mult de ceace ele înseamnă. Artă nu e explicaţie. 
Farmecul mişcărei este mişcarea şi nu scopul ei. Farmecul 
sunetului este sunetul şi nu explicaţia ce i s at putea da. 
Materialul poetie e cuvântul, nu gândul — compoziţia rit-
mică şi melodică a cuvintelor realizează opera poetică. 
Existenţa teatrului ca obiect de artă e cuprinsă to compo-
ziţia elementelor optice şi acustice. 
Pâsmo 9—10. Frapa. Pe copeită o fotografie compuşi de 
Man Ray. In interior două fotografii ale dansatoarei Milia 
Maycrovici In v dan sul abecedarului", interesante poze de 
litere noi. Poezia de Jiri Vaskovec. Sofronia Pocarini. Fr. 
Ha las, şi proză de G. Ribrmont-Dessaignes, Kurt Schwit-
ters (o schiţă sintetică de bună calitate), Santhalzer, Kari 
Honzik, Cart ian Cernic, Kassak. Plastică de Vantengerio 
Brâncuşi. Tatlin, Malevic. 

Die BOtine Im Bauhaus face parte din colecţia intere-
santă şi de o execuţie grafică ireproşabilă a caetelor .Bauh-
ausbQcher". Cartea despre care vorbim cercetează pria 
pana Iui Oskar Şchlemmer problema vastă şi actuală a 
costumului scenic, iar prin Moholy Nagy raportul m uzi cei, 
a culorilor, a dinamicei, pentru realizarea unei .excentri-
cităţi mecanice*, un număr de varietăţi care să cuprindă 
armonic elementele amintite mai sus. Nenumărate fotografa 
şi desene ilustrează plastic problemele rezolvate. 

L'ART D 'AUJOURDHUI 
LES ARTS de la MA ISON 
L'ARCHITECTURE VIVANTE 

Paria VI 30-32 rue da Flearci 

Ediţia: A. Naraact 

E d e gftslt.pe masa fiecărui prieten al artei nouă 

P e r p e s s i d u s s Repertoriu critic (Fdit libr.Diecezane, Arad). 
Condei vioi şi energie mereu tânără, poetul se aplică fericit 
;n critici. Nu utilizează metoda perimată a dascălilor se-
lemnizaţi şi naltallnizaţi. Ager şi just Perpessidus fixează 
In rânduri definitive — aproape — caracterul ©perilor şi 
trăsătura dominantă a autorului. Receptacul viu. cronicarul 
are uşurinţa expresiei şi întreaga competenţă a lectoruW 
— scriitor. Acest repertoriu critic constitue — pare-sc - pre-
faţa — luminoasă şi complectă — a istoriei de mâine, cu 



La râvoluftion  Surrâaliste 
Dlr.i A. BRETON 16, Rue Jaques Callet Paris 

Cea mal d i n lume 
s c a n d a l o a s ă rev i s tă 

„Veulolr* No. 22. P. Mondrian rezolvă geometric pro-
bleme de artă modernă, „pentru aceasta e nevoie de un sfanţ 
estetic pur sau o şttinţâ creatoare*. 
Unitatea este condiţia primi. 
Georges Linze semnează două poeme. No. 23 al revistei 
va fi Închinat artei proletare. 

Academia de Artă Decorativă 
Director ; A. VESPREMIE 

a deschis cursurile cala de desen, pictori, metal 
plaatla, batik, gravări, Işgitorie, riclami etc., etaj 
în noul siu local din Str. Clraplnaana (fost casa Artei) 

A. B. C. 2 aduce cu numărul acesta contribuţia d-Ior Wiijy 
Baummeister, Jian Tichicheld. Lissitrky. Vantargerloo, Piet 
Mondrico, Moholy-Nagy pe tărâmul arhitectural. In general 
preocupare de înfrăţire a artelor suror: arhitectura şi sculp-
tură in toate reproducerile şi articolele. 

Las 

Une CourUzane 
par 

R e n i J o u g l e t 

Chat Slaien Kra 

Pentru cefoctiile vechi al anilor U, III, IV dia „<*. 1 
t imporanut" a sa adrasa Administraţi*! ItrMi 
Trlnltitli No. 91 bis. 
A apărat Po.  I anul 6 al revistei grupărei moderne de trtt 
din Liegcge: Antologie. O cronici scrisă de Petririi;] 
despre DELTKIL versuri de Geo Norge, Henrarfh Waldei 
Maurice CarOroe, G. Den zi. Note de Marcel Iancu. Qiştt 
de Serwanckx, Darimont, etc., etc. 

La v i saga dans la Bruma, poeme de Marcel Looniţt 
edit. Antologiei Lifcge. 
A apărut La Cahlars d 'Ar l No. 7 despre care vom reresi." 

LA VIE DE LETTBES h h h s h i 
ET DES ARTS 

Paria Dir.: NICOLiS BEAUOUIH 

COLECTION DELA REVUE EUROPEENE 

LUia i PIRANDKLLO . ŢQURNE 
Pirandello dans las coullsas du cinima 
m g B a H H B H B H M B a H a H H H H B B H i 

FRANCOIS FOSCA 

Les Dames de Boisbrfiloit 
GEORGES RIBEMONT.DESSAIGNtS 

C E L E S T E U G O L I N 
SIQRID UNDSET 

L ' A G E H E U R E U X 

STURM, Dir. W al den. Berlin 

ANTNOLOQIE Dir. G. Linse, Liege 

A. B. C., revistă de arhitecturi, Rasei 

LES FEUILSS LIBRSS, Dir. M. Arland P « . 

NANOMETRE, Dir. Malespine, Lyon 

NOI, direct. Prampolini, Roma 

PRAESEN5, artă poloneză, Varşovia 

ZENIT, dir. Mitzich, Belgrad 

SAOITARIO, revistă de artă nouă, Meii» 

Tip. REFORMA SOCIAL* Bucureşti 


