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A. __________________________________ _ 

DEAL PETROLIFER 
Havanele canadiene in lacf de aci 
sug din deal, slropind balalul oblu ... 

IOSEFIN 
Bal două mii de kilomelrii 
Arunc două mii de prejudecJti 
Kile de nimicuri cer 
Eşmd din sensul timpului dinlre imp;: 

reclz11 

Albastra casă motăle pe zăI1 -
Ireabă nu;:i-moloarele'n lai!az 
aduc în amintirea zilei cărămizii 
Diesel,-arhangheJi şi alti heruvimi- Rol stabiiJJăjii incoherente. 
invenlalori din secolul ce doarme. De o mienouăsuledouăzecişiopf de ori 
Soc.=-soc pif I soc.=-soc pi! I Paf 1... declar 
Pi! I Paf I Paf I soc... le am în om ien o uăsuiedouăzecişiopf 

Dacă le fereşte dumnezeu de praf 
havanele ne ling mâna cu flacări 
sfârşind adesea, asffel, un noroc 
descânfal cu pif şi deslegat cu pa!, 
fiindcă dealul e făcui din praf 
şi foaie se sfârşesc cu paf. 

al. a. tudor-miu 

de exemplare~ 
sunl aspeclele mulficolore'ncare 
râmă mică te'muljeşti iară şi iară 
mai mulf să nu ie pierd decâl să le 

, desmerd 

dimineata, miez de zi şi . seară. 
al , a. tudor-miu 
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eN 
g e o r g e b o g z a 

o C T 
cInema 

u R N A 
pentru bebe 

~ o ~cenariu de 

e CAND SE APROPIE 
gena 

DESPĂRŢIREA 

CLIPELE 
r 

e T u DEVIN PREŢIOASE CA DIAMANTELE 

Între vertical şi oblic era I de.". 
precise Ş1 armonioase ca un 
plan. 

In prealabil, consideraţia fu.:' In · schimb bustul 
b U ~ sese făcută de un gând eman- plin realizat de linii 

ci pat, având rolul de comis. apus acompaniat li 
o voiajor pe lângă i Jimile abstrac= 

g R c tizate. De undeva din aer, îi 
flutură un surâs, independent de 

n ori ce corp omenesc. Atunci 
Z ,N e prinse curaj şi fu schiţat cu 

m limba în cerul gurei. 
a a Pe masă un ceasornic de ar.:' 

A gint cu două capace dar fără 
nici un geam, rostogolea clipele 
pe povârnişul timpului, indife= 

rent ca un peşte cu experienţă în faţa undiţei de 
pescar amator. 

Se consumase totuş, fraze pompate din artera 
aortă, având culoarea roşie şi încălzind buzele ca 
un calorifer electric. Parchetul sufletului era aco
perit cu un covor de confeti cari îşi făceau cu 
ochiul reciproc. Camera continea un tablou cu 
peisagiu de iarnă, o mentalitate specifică, o sobă, 
două usi, o fereastră într'un geamlâc şi un spe= 
cimen de basma înfăşurând un cap de fată sub 
al cărai gât se înoda ca un gând terestru intr'un 
creier de înger. . 

Evenimentul la ordinea serii fusese un feno.:' 
men de optică cu veleităţi de înedit. O baterie 
electrică era un sicriu negru în frunte cu un ochi 
de sticlă. Butonul învârtit, ochiul Iăcrimă troncon 
de lumină cu baza fixată pe tavan ca o lipitoare. 

Fiindcă bateria electrică dormea 
pe masă 

Par' că ar fi un curcubeu - fâlâfise prin aeul 
cu acustica ascutită~exclamatia fetei cu picioarele 
rătăcite maritim în apele de zăpadă ale unui cear= 
ceaf epidermând un pat cu scoarte naţionale. 

In creier se spărsese o conductă şi gândurile 
tâşneau in sus pul verizând analogii, colorând cu 
o sete intensă clipele inutile. 

Crescuse temeinic impresia unei fotogratii spi= 
ritiste. Numai oamenii de dincolo, cad sub ochii 
noştri cu membrele inferioare dituzate într' o au
reolă asemeni ceh:i dimprejurul capetelor de stinţi 
lufentici, nefalşificati cu nici Ul1 surogat.. 

Patul de modă veche era U cu baza mult 
augumentată, conştient de sine recita m0rmăind 
în barbă câte 5 poeme caracteristice fiecărui veac~ 

Avusese loc o discutie verticală despre trumos'-: 
El apăruse subit, crescând in uşa deschisă os;: 
pitalier ca o mare în repaus. Convorbirea se 
deschisese asemeni unui trandafir în răsăritul 
soarelui. 

Eroina era o floare imponderabilă mângâiată 
de raze solare, hrănită cu seva terestră, cara mele 
Stollwerck şi salad!? de metafore. __ 

Eroul un CE zburător, cu aripi artificiale~ 
pe cele din naştere şi le arsese în diverse ex= 
perienţe pentru binele omenirei-era tip abstract, 
indiferent gravitaţiunei universale. Putea să sară 
ca o minge în orice planetă sau stea, indiferent 
de vârstă, sex şi naţionalitate. 
. li plăcea să se înalte la o oarecare înălţime de; 
unde se complăcea intens la scuiparea diverselor 
blazoane, zgâriindu-Ie ca pe o brânză. 

Se adusese acolo între~ baletul lui Tănase fie-o 
care dansat oare fIind cercetată în parte şi în gură. 
~ Ori ce vei spune, frumosul nu există

cursese un cârd de furnici pe o dâră de mier . 
scăpată dintr' o legendă bătrânească~dacă sustii; 
contrariul eşti cea mai oribilă ...... 

- Atunci pot să=ţi spun că eşti un scârbo 
căzuse în cameră vorbele ca Lindbergh în aero
dromul Parisului. Fraza se proedase pe ecran
printr' o pisică cu încheieturile din otel. 

SUNT AICI 
SUNT AICI 
Sunt aici 
Sun! aici 
Sunt aici 

.. 

" 
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vorbele prinsese sex şi se încrucişau fecund 
\ 

în aer. Din fiecare împerechere năşteau vorbulite 
noui şi fragede pe eari el le strângea cu grije 
mare în buzunarul unei haine de piele. 

Trecute pe umezeilla buzei cari le procreiase 
ele se gumau ca mărcile pe cărţi poştale, lipin
du=se pe o tăşie de aer, formând un roman eu 
hoii al cărui erou principal era un specimen fe.:' 
menin elichetat: plăvana, denumire justă deoarece 
avea un trup şi o psi~.ologie de vacă tunsă a la 
garconn~ 

Inir'un moment cu predomina rea sentimentelor 
comuniste, îşi însuşise taciil dintr'un sertar o hârtie 
de 500 lei, neglijând restul de câteva mii. 

Faptul produsese pagubă şi stupefacţie. 
SI? urmăreau pe trotuare cu lupe uriaşe, urma 

furnicilor antideluviene. Aerul coclise de tele.::' 
grame prin fără fir. Se făcea un mare lux de 
semne cu degetul şi ochiul. lntr'un coli se întin
sese o pânză de paianjen, unde cu muzica miIi.::' 
iară se aştepta căderea insectei instantaneu. 

Succesul fu desăvârşit. 

Criminala prinsă cu mâta în sac, prin promis.::' 
euitatea rustică a unui suflet rural păzind curei1e, 
mărturisise că îşi cumpărase eornuri şi dăduse 

panfofii la reparat. 
Incheierea fu hobot de râs şi felicitări re

ciproce. In surdină se făceau prcgătiri pen.::' 
tru vizitarea unui cinematograf. Tipul abstract 
renuţase, preferând să se hrănească cu poezia 
unui voiaj nocturn. 

Timpul ~e sc.urgea prin luburi subtiri de sficlă 
gala a se sparge din clipă în clipă. 

Curând. în port, bordul sufletuiui vui de larma 
hamaliior făcând pregătirile de plecare. 

Atunci fraza ţâşni în aer deplin realizată, 
sigură de sine ca un regiment bine instruit 
la defilare. 

când se apropie despăr/irea 
clipele 
devin pretioase ca diamanfele 

cum erau de parcurs continente de gânduri, 
prevăzător, o insemnă în dublu exemplar într'un 
notes cernit. 

câl1d se apropie despăr/irea 
clipele 
devin pretioase ca diamanlele 

creionul făcând pe loc repauz măzgă1i distrat. 
dedesupt data 

Z3 Februarie 
19h. 45 01• 

URldUZ No. 3 

Apoi, farurile electrice proiectară saluturi de 
lumini şi zâmbete. Afară noaptea . se afirmă 
hotărât şi rece. ca mâna unui ucigaş profe
sion:st. pe gâtuI victimei. 

UNDE TE DUCI ? 
UNDE TE DUr.I? 
Unde te duci? 
Undp. te duci? 
Unde le duci? 
Unde te duci? 

El îşi ridică . gulerul de iarnă al gândurilor 
eroice. 

Din suflet, deşirarea unui fir subţire pe care 
cobora vertiginos în beznă. asemeni păianje
nilor în prăpăstii. Călca apăsat strivind aerul 
pe trotuar. Centrul oraşului vui ca o lume 
necunoscută, cu statuia libertăţei la mijloc. 
O tangenta abia ca o rază de soare cu nos
talgia infinitului. O tangentă superior ca un 
condamnat în drum spre ghilotină. Prin toate 
unghiurile pufăiaa pistoane industriale. In aer 
se întindea abia sculat din scmn, un trup ne
cunoscut. Ameninţarea grea perc"'!pută asemeni 
valurilor de parfum. Timpul se subţia înspăi.::' 

mântător, ascuţindu-se violent în clipa încăr-

. cărei revolverului, când oamenii cu toţi stră
moşii în ei. sfătuiră rămânere a în cetatea cu 
porţile morale de mult zăvorite. El râse şi 

strângând sub pulpe pământul, galopă cald~ . 
râmul. La fereastra oraşului apăruse frecân
du-se la ochi, abia adormitul ecou al străzilor. 

Eşirea la câmp a fost pusă îu scenă de un 
regizor tânăr dela teatru Piscator din Berlin 
Olfactiv, se introdusese baletul reminiscenţelor 
dansat de escapadele nocturne. 

In plin câmp, dezastru neprevăzut fusese 
reparat cu mâinele şi dinţii. 

La apelul astrelor, luna fu absentă. Stelele 
plânge au ţinându.::'se de mână şi împletind cio"" 
rapi pentru săraci. 

Intr'un sat, o oaie a behăit prelung. 
Drumul rula ca o bandă de film. 
Interior se deschisese o mare profundă cu 

vegetaţie încălcită. Explorarea ei cu melancolie 
şi pietate scosese la iveală perle necunoscute. 
Era de sex femenin ~ o feminitate ascuţită

şi din Iar~ul ei se înălţau oarfumuri ca din 
paginile cărţIlor iubite. 

In labirintul ei, eroul se pierduse. Alături, 
în beznă, monştrii îşi . ascuţE'au dinţii spre al 
sfăşia. 
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ORMVZ No. 3 

Intr' o capelă ~reştjnă se consuma păgân 
ultima lumânare tânără. Fata rămasă în urmă, 
făcea baie în luminile oraşului. 

Zgomotul fu plin de suspect ca un horn 
.de fum. 

Cutremurări 

Percepu sudoarea rece care ţâşnise din el. 
Era departe de locul cu pncma Şi lOima 

mai protesta încă, 
CE A F OST? 
Ce a fost? 
Ce a fos/? 
Ce a fost? 
Par'că ceva ca o oală căzută din copaCI ŞI 

ţos~ogolită spre a se· sparge su b picioarele 
anjmalului. 

CE A FOST? 
l'ădurea fu populată cu şoapte. 
Precaut, închise robinetul gândurilor, des

'chizând piedica revolverului. 
Păşi o coamă de deal ca pe o cocoaşe a 

pământuluI. Timpul speriat o luă la fugă. Spre 
a nu-l pierde, rupse din copac o creangă. O 
gâr1ă şi . un sat cu cârciumă posomorâtă fu 
un defileu de proecţiuni, demonstraţie fericită 
a accelerărei şi a dictonului: băiaia Îl rupiă 
din rai. 

Apoi se deschise pădurea imensă şi împă
răţia gerului. Zăpada era pretutindeni şi ghiaţa 
pe drum. Ve de supt, prăpăstiile căscau guri 
negre tangentate vertigmos de eroul acestei 
nopţi interplanetare. Copacii îşi animau crăcile~ 
degete legendare înf!orându-i carnea. ln fa
voarea acestei temerităţi de inedit erotic, rampa 
lumei fusese mătUl;ată de o depresiune at
mosferică rămânând în picioare el, EL. monu-

' ment vivant al tuturor profeţilor moderni. 
Totul se reducea la mărimea unui gând gân.:
dac pe şinele unui tren lIniversal şi circular. 

Gerul de o duşmănie inexplicabilă, îl fixă 
corp imobil printre icoanele strămoşilor. Şi to
tuş acolo la poalele dealului, alerga, alerga, 
.cu o disperare de astru care şi-a pierdut 
orbita. 

In veriiginozilaie 
Crisializări pe vecie 
Chiar dillcolo de sfâTŞif. 

Ingheţ;:lt până la paroxism. coborâ din şea 
şi plânse hermetic flesesitatea corpului său, 
proiectat pe toate coarnele sufletului. 

DE CE SUNT SLAB? 

Martie-Aprilie - 1928 

Năzui în sine vitalităţi ancestrale şi se pă
răsi leşinului nirvanic. Apoi regăsindu-se pe 
neaşteptate în prelungirea drumului, privi în 
ceaţă lumini cari nu se vedeau. Dealul imens 
1 a urcat energic, reamintindu-şi zborurile 
din vis. . 

Acolo sus in faţa veşnicei colibe pe dină
untru luminată cu electr icitate şi gânduri noi 
simţi acest voiaj fugindu-i de sub pICIoare 
precum pământul executaţilor. 

TOTUL A fOST VIS 
Totul a fost VIS. 
Toiul a fosi vis: 
lotul a fost 'Cis 

In fiecare stâlp ' de tele graf creşteau ' mei an
colii şi semnificaţii albastre. 

IATA 
S I S C HELA 

FAGARAS 
Se nărui alăturî de un plutonier burtos în-

soţit de nevastă . 

UNDE EŞTI TU ? 
Unde eşti tu? 
Unde eşti iu? 
Unde eşti tu? 

O firmă îl plesni peste ochi, ca (1 palmă. 
Unica firmă din localitatea aceia. 

Restaurant INTERNAŢIONAL 

Pietrele coborau dealul, ca turmele de oi. 
Calul despersoFlalizat urca ultima golghotă . 

Şi înfine mişcările eliberate, gata de a intra 
în matcă ca apele cari au sburdat destul. 

Sfârşitul se apropie ca un cheiu privit depe 
vapor. Simţi ştreangul în jurul gâtului şi pro
testă din toate încheieturile. Dinţii erau an
grenaj universal trosnind realizarea visurilor 

Toate încE;rcările au fost zadarnice. 
Muri zvârcolindu:se in patul călduros. pre~ 

gătit depe vremea când el încă hoinărea pe. 
drumurile sexului şi ale poeziei. 

Cadavru i-a fost priveghiat de umbra des
pletită a lordului Byron. 

In ceruri h ora acela, ei mâncau la o 
masă comună. 

EPILOG 
PENTRU VISURILE 
REALITATEA 
ESTE UCIGĂTOARE 

a adunat el câteva zile mai târziu, salbă de 

NOASTRE 

CA O CIUPERCĂ OTRĂVITĂ 
gânduri Înşirate pe o hârtie galbenă ca visurile morţilor. 

••• 
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I ·L A R I .E ' v 
Domnul Ilarie Voronca-Înpreur.ă cu 'Victor Bra-

ttner-este inventatorul pictopoeziei. 
PICTOPOEZIA NU E POEZIE 
PICTOPOEZIA NU E PICTURĂ . 
PICTOPOEZIA 'E PICTOPUEZIE. 

Gest care indignează creierul burghezesc, dar aprin
·de un bec nou În Univers , D-Illarie Voronca a sem-

-\Dat AV10GRAMA Manifest a 75 H. P. eroica bombii 
·de acum 4 ani, care a transformat capul tu turor stâr

.-p iturilor in tr'o im ensă pM ure de bidinele cu cari 
"avea u s ă-si vă ruiască singu ri cavoul. 

p'oezia lui, următo a re acestui man ifest, a fost o 
p erie de d i n ţ i. Cu ea cititorul inteligent dar sufe

'rind încă de malad ia s t'ntimentalismului rom antic si 
- >răsu f l at Îşi putea curăţa hi- • 
:gienic gura ş i sufletul de 

. :gl.ţstu l l eşios ca urina al 
lecturilor precedente În cari 
domniţele aveau ochi i negri 
şi cădeau dela balcon ca o 

'poamă coaptă în b raţe l e 
_ -de fier ale cavalerului În

armat;cu mandoli nă înp âm
bUcată şi cal legat În um
bra copacu lui. 

D-I lIarie Voron::a a fost 
i n primele lini i ale avant
gard ei româneşti luptând 
la Înlăturarea unor stări 
iaJşe cari se Încuibărise 

, într'un suflet prăfuit. 
, lată: 

Funcţionarism vib?'ează 
diapazon . o1'aşul pe1'misd 
sinucide1'ea BANI 

toată noaptea vântul a tă
iat t:'unză câinilo1', medica
ment ar ăta?'e 

curdnd st1'ăzile se vor bate 
,cap în cap prin U?'ma1'e 

e01'don reciproc a?'bo?'ii îşi 
..u?'ează "La m'ulţi ani", 

n Un automobil În mers 
'e ste mai frumos decât Ve
nus di n Millo" spuse!5e Ma
rinetti , cristosul mişcăre l cl e 
modernizare a sufletului 
rămas mult În urmă faţă 
de techn ica veacului - şi 
d-J lIarie Voronca împreu
nă cu Încă câţiva-atât de 
puţini, încât se pot număra 
pe degetele dela o singură 

• J 

ILAR1E VORONCA 

mână, a importat şi altoit la noi acest crez nou, 

văzut de 

.In secolul automobilului şi al avionului poate o?'i
.cine călătQ1'i cu cLt?'ul cu boij noi vom stărui î~tsă , să tt
tilizăm avionul", a zgâriat d sa în CONSTATARI-le 
din PUNCT, multe suflete asemănătoare Între ele şi 
:în ansamblu cu cele de acum 7·8 decenii. 

Paralel ' cu PUNCT, GONTIMPORANUL şi INTE
GRAL apăreau având scop precis şi dorinţa mărtu
r i sită de a curăţi radical sufletul contimporanilor. 

Rând pe rând s'au scos din el, patur ile imense şi 
cu polog, covoarele cuibare de microbi , opaiţul cu 
Untdele mn instalându-se in loc mobila modernă, lu

Lmină e l ectrică iar afară la scara, automobil. 
C ontra acestei " profanări'" au protestat t'emurân-

Ma"fie~.Ap1'ilie 1.928 

o R o N c A 
,cu .ocazia 1'ecentultti său volum VLYfJE 

du·şi ciocul şi agitându-şi barba , mulţi catări coco
ţaţi pe catedre productive ca o moşie. 

Bomba a izbit În plin. 
In distrugerea a tot ce e mucig ai, lIarie Voronca 

s'a afirmat precis ca un pr oiectil. 
Ardeau atunci violent toa te buru ien ile car i i n ţele

nise din ti mpuri po~zi a : anecdota, morala, luna, Ja
eul , ochii albaştrii. . 

Arta era dreptu,1 suprem de aţ i bate joc de toţi, 
de toate după, ce În preal abil îţi b ătuseşi joc de ti ne 
în suţi. 

In proză, fra z,a era un organ viril ca care se diz
vergina prompt sufletele cititorilor imbeci1izati. 

De către tineri, trecutul e ra distrus cu frenezi a 
de.ras tării unui oraş invadat de 
duşmani. 

\ .\ ".' 

... ' 
" ,. 

\. '1 ' ~ , 

' \~ 

~-~ , .. ..,..tt 
...... . " 

MARC CHAGALL 

Cine pri nt r'o in o vaţie dădea 
o nouă lovitură spiritul burghez 
în artă , era aplaudat palicroma
tic, 

Stop ! Stop! Stop 1 
Cei cari au crezut că aceasta 

va diiinui"'fa infinit, s 'au înşelat. 
,. Hrăniţi trei-patru an i cu elemen

tele găsite În devastări, acum 
, d1Jpă ce oraşul tradiţiona1ismu~ 
, lui este di~trus, când au fost ,. 

comise tOpte nebuniile - (:J co-
mite nebunii a fost când va un 
mare merit - moderniştii cari 
nu vor să moară de foamea ste
riotipităţe i , cată a se cuminţi şi 

en-ergia îndreptată până azi la 
distru gerea clişeului tradiţional. 
să o înuebuinteze creind În ad
mosfera curăţată de uri ce miaz· 
mă, versuri-mtradevăr noui. 

Şi pe acest drum, d-l lIarie 
Voronca este un premergător. 

In COLOMBA şi acum În urmă 
în U L YSE, vâsleşte către echi
ibr a rea poemelor sale, 

In acest ultim volum d-I Vo
ranca are inombrtlbile realizări 

inedite. Ceeace este enorm . 
lată lucruri cari nu au mai 

fost spuse niciod:ltă şi cu cari 
d'sa înzestrează generos poezia. 

în ae?' su fl etele ni se să?'ută, 

aerul stă pe c,coperişuri ca un pr eş 

orice glas 1'ăneşte al'?'ul 

şi iată faţa d3 hristos chinuit li. cartofului 

amintirile se rup ca bandojele ?'au făcute 

pământul se scutură ca un animal eşit din apă. 

Este acest volum tipărit Alegant la Paris, un fluvi u 
misterios, pe care îl s trăbaţi Înotând prin spuma .l

nor danteluri fi ne. 
g. b. 
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Căteaua Braga giului 
lui sfephan roii 

Căţeaua bragagiului a simtit alicele ca o ploaie 
de foc. DurerIle pâ.ntecului iremediabil ciuruit, 
facară pămâotul să-şi UIte de legile materJle. 
Ca un purcel beat, se tăvălea rostogolindu-se 
în noroiul spaţiului. ' Chiar casele incepură a se 
CIocni in capete dll.nsâod drăcesc. 

Căţeaua llimţi prin gură furaici · cu un gust 
amar şi avu impresia că asistă la · -qn film de 
cinematograf. 

Ridică un picior in sus ca o domnişoară care 
deseh Ide capacul pianului. Râse interior cu perii 
de frecat dinţii. 

Isi garnisi creierul cu diverse imagini ale 
Universului spânzurat cu faşa de gătit limbă cu 
măsline. 

Făcu apoi un salt resortic ca un personagiu 
de operă căruia i-sa pus sare pe coadă. 

Un ochi stupid înroşit, incremeni cu im3gi
nea petrolistului cu puşca Iri. mână, pe treptele 
casei in cămaşe şi ismene aşa cum sărise din 
pat pentru a curma energic unele chelăcăituri 
devenite de nesuferit. 

Prăbuşirea finală dură o clipă şi fu sublini
ată de nemultumirea unei pietre scnlată din somn. 

Deznodamântul se bfârşi asemeni unui ghem 
de aţă, căţeaua muri ca 1:) scobitoare. 

Lucrurile reintrară in normal şi soarele ~u. 
rios sari in cer de sub muchia dealarilor rânite 
adânc de sonde. 

Unghiile dimineţei răsuciră violent ochii oa
menilor. Ţipătul cocoşilor avusese loc în prea
labil, ca o muzică de ridichi. 

Câinele se apropie tremurând, dansând parcă 
in praful drumului. Apăruse subit ca o gaură 
în ţeasta unui rac de mare. In faţa răposatei, 
se opri mirosind cu dinţii rânjiţi până la paro
xism. 

Maşinistul trezit pe neaşteptate, buimăcit de 
somn, ridică marină-resc cortina, inainte de a fi 
Bunat gongul sexului. Dezastru avu loc imediat: 
o scurgera albă şi toate rădăcinile părului u
mezite de sudoare satanică.. 

Javra-un adolescent-se minună strâmb de 
atâta sadism precoce. . 
Rafinat până în vârful cozei, ţipă hermetic bu
curja plăcerei lugubre. In creier ij fâlfăi un 
gâ,nd pervers pe care şl-1 apl:\udă. cu urechile 
piftie de emoţie. MllDca-i de Jnginer fu subli
niatii de duşul pl acl·rilol· jned ire. Cu labele şi 
botul aşeza căţeaua cu filţa. Îl! jos. In clipele a
celea la broasca dela u~a cerului se gramădeau 
toate stelele-virgine sau Du--ca şcolarii la poa
rta. institutului. Dumnezeu adormise şi totuşi 1n 
vis, zâmbea patern acestei noui variaţii de mo-

cirlă sexuală. Ziariştii inteligenţi îşi ascuţi au. 
creioanele cu vârful limbei cJzelată 1 ână la ma
nomptru. 

Atenţia generală fu atrasă de ţipptele calDe
lui marcâud nereuşita ataeurllor indelung re
petstf>. 

Boii, convocaţi la fel c.u celelalte animale im
potente pri veau consterna ţi spectacolul din sla
luI II. 

Era acolo în arena prafului o geometrie vi",. 
vantă de lmii şi cuburi cari se frământau a,
mestecârdu-se una in alta intretăir.du-se spas
modic cântând asemeni unor clape de pian pe
cari s'ar plimba o pisică excitată. 

In toţi copaci atârn au ciorchini de păsări 
având beregata unsă cu untdelemn. 

Pietrele luând cunoştinţă de teoriile expresi",. 
oniste ameninţau cerul cu pumnul inlănţuindu.se 
iutr'un dans nebun. DEşi fusese o secetă- de 
lungă durată incepu a se revărsa ca in plăcile 
de gramofon torente de apă tricoloră. Chiar şi 
porţile clipeau din ochi şi dansau din ţâtâni ... 
In aer fură câteva semnale roşii de fericire a
semeni unor puncte de telegraf cocainomaniac_ 

Pesle cadavru dintâi un situ agoniza de plă
cere, Anul era plin de locomotive deraiate. 

Prin tubul cilindric al creierului dansau ca 
la carnaval, reminj:scenţele lecturilor anterioare 
şi analoage .. 

Viorele se prezentau in corpore cu coardele
plesnite şi inutile. 

Ninse abondellt zăpada realităţei. 
Câinele trezit din împreunarea macabră, in

cercă subtilă retragere de pe corpul dădător de
plăcere. Hoitul făcu vid de laborator, strangn
landu-l. Se desenă pe cer un nod gordian. 

Era legea împreunărei canine. 
Deacum totul intră pe făgaşul unui film de· 

cinemat.ograf. Seenele SP. succedau inevitabil ca, 
păduchii la puşcărie. Organul sexual se tr:tns
formă frânghie dfl remorcat. Câinele tremurând· 
ca un stâlp de telegrat trăgea după el căţeaua 
moartă. Scena se petrecea la o incrucişare de 
drumuri neemancipate. Acolo trăeşte un burtos~ 
care işi scuipă maţele şi poartă pălărie în vârful 
capului. Deraierea avu )oe pe nea~teptate. Câi
nele terorizat deveni picioare luptând cu drumul. 
Viteza îi creştea ca un cozonac iar căţeaua H· 
urma credincioasă până dincolo de moarte, La. 
marginea pr:1pastiei, li s'a servit fugitiv o cafea, 
cu lapte apoi, şi-au continuat drumul vertiGal în,. 
haos. 

Aceata este povestea căţelii bragagiului. 
g. b. 
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tOMANUL 

omanul este un vehicul vertiginos . 
lp.stalaf comod între două pagini, el te 
i uce dincolo de realitate. Sportul acesta 
il practică cu pasiune fetele de pension 
,i tinerii bărbieri repetenţi la manaolină. 
D eschizând romanul, cum ai ridica cor
fina unui teatn:1. Imediat personaje în.=
cep a se agita scoţând panblici pe nas. 
Spre deosebire de teatru, la roman în 
plus avantajul de ai vedea scotându.=-şi 

ismenele şi spălându="se pe dinti. 
Unele personagii de roman îşi fac des=' J 

tăinuiri reciproce spre disperarea citi=, 
iorului inteligent. Romancieri, se numesc 
ioamenii cari le fabrică, deobicei ei ,au 
un râs băligos. 

Ma1·tie-Aprilie 1928 

CREIONUL 
Este eb ucată de os cu măduva pietrifi= 
cafă. Dacă îl apeşi pe ceva plânge cu 
linii zgâriate. A. fost născocit pentru a 
se găsi de lucru spatiului dintre ureche 
şi teastă. Serveşte şi de higrometru: se 
încearcă cu el umiditatea limbei. 
Sunt unii oamenii cari îl întrebuinţează 
la scopuri cu totul mârşave. 

Scrie cu el: 
Adică fiecare su -:et eşit din gura ome= 
nească-în ultimul timp s'a ajuns a se 
prinde chiar gândurile nerostite - este 
prins în vârful creion ului şi fixat pe 
hârtie ca o muscă. Cea ce eu nu aş 
face niciodată. 
A. dormi cu tigarea în gură şi creionul 
după ureche. este o perfectiune la care nu 
au ajuns decât oamenii de pe celelalte 
planete. george bogza 

-------+.---...:~.--~.~-----

Suprimarea Bâlciului 
1 oamna'n târg a dat cu tunu'n tunuri 
exporfând bărc/le sburătoare 
ci vasilachii verZi. 
......; Ai pri;it vre-odată corăbiile pe mare? 
dar o unguroaică dându· se în bărci? 

Un hipodrom electric a zorit 
străzile lungi să'şi uite·o vreme rangul 
şi să se lase bătute de-Cltâ/i trebădătuşi 
şi animatori de amintiri şi basme; 

lângă oul ţintă, dela poligonul cort 
in care au tras şi ultimii plugari, 
voind sa ştie veacu'n care stăm 
elevul roşu nimeritu-s'a 
spărgându-1 de mai multe ori 
ă-l vâre spre a-i se vârsa înţelepciune'n creeri; 

iar lucrători, strungari foneticl pe'nserat 
până târziu, să strângă (avionul», repezindu-l 
-cu plumb cu tot, pâna 'n steaua pohlră, 
.să 'ncerce spuneau ei tare -
.câ/i boi trag carul cel mare. 

Deaceea-atunci Măria Sa din capitala veacului 
,ne mai putând domni de-atât temut tumult, 
irimise toamna'n târg şi dm palateie carpatice 
porni suav rotund vânat de roşii racle. 
călcând din stâlp în stâlp, deasupra sârmelol' 
pe reţeaua de 60 000 Wolţi, 
i n zale 
I/uerând 

că doar nu degeaba se chiamă 
Măria Sa 
Viscol Cel Groasnic ! 

1926 al. a, tudor-miu 

Din ciclul de poeme oblice Eram ! ... 

POST SCRIPTUM 
Matilda! 
Deabea acum plecai "dela tine" (fiindcă nu vin acolo 
dectU pent1'u tine). E proaspătă'n memoria mea, aminti1'elt 
desp?'e tine. Am jucat "table" •. , Ştii binejoc tărăgănat 
şi p1'ivesc mai mult la t'ine. 

Matilda! 
Mi-am găsit odaia fă?'ă, gust. 1. oate ceştile, paharele 
şi cănile, pline cu must. in oglinda mea, un om căta 
un trust (pent1'u a plasa pe piaţă attUa must), şi'n 
bibliotecă-un volum de Proust ... 

'1 ablourile mele din pe?'eţi-p?'inse de mine d1'ept 
izvoa1'e de poveţi,-MatiZda-?'ep?'ezentând nemeţi 
de tot ce vrei-zăpadă-gand-scaieţi
nici-unul nu-mi mai dădea poveţi ... 

O, Matilda, cat de amărat, le-am 
strdns pe toate p~ine de urât, gândindu-mă la tine 
atât de mult incdt nem~6ltumit m'am st1'âns plangand. 
de gat-să nu mui tiu atat de amărdt ..• 

M'am strans-m'am strtlns Matilda, da, 
m'am sfrans-rosto.golindu-mă in '/'Iâs şi în surtis, 
înăbuşindu-mi cel mai since1' plâns abea ţipand -
în pl'epria-mi ghia?'ără prins, 
pană când . 

încet, încet de tot 
m'am stins. 

, 
• • J Matilda! nume afirmativ ... -

Am murit. 
Găseşte tu ele poţi, acum, 
7/Wtiv, să pot ?'enaşte nou şi 
sensitiv - Matilda I 
nume afi1'mativ. 

1927 vara 

Am mU1'it! 

al. a. tudor-miu 
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HAU T - PAR LEU R. 
~ Vitrina Urmuz. Incepând dela acest nu

măr, Urmuz va fi scris în întregime de câm
pinenii George Bogza şi Tudor-Miu. 

~ Revoluţia dela Câmpina. Domnul . Ca
mii PetrE;scu veşnic preocupat de tardivitatea 
revolutiei dela Câmpina, într'un articol din 
Rampa tipăreşte consideraţ'uni juste, dar ... inu-
tile. ' 

FJindcă-si pentru liniştea d.::'sale îl asigurăm 
pe cuvânt de cinste-- la Câmpina nu a fost 
nici o revdluţie. Urmuz a apărut pentru a bă
tătari drumurile deschise acum 4 ani de 75 
H. P. 

Modernismul după ce prin maniera lui, a vio
lentat publicul care lâncezea condamnabil, 
-c o n şti e n t de sin e nu se cuminţeşte 
înforcându.::'se la clasici - după cum e de 
părere d·' Camil Petrescu ci merge înainte şi 
-dacă asemeni săpătorului unui puţ care după 
un strat de apă dă de pământ şi apoi iar de 
apă-după acest aspect al veacului îi este dat 
să întâlnească un nou clasicism, el îi va anunţa 
orizontul şi cătuşi de puţin acei fricoşi în pa
nică de a se aventura în căutări de noui 
drumuri şi ţinându-se-asemeni copiilor- dis
perat de poala unui tradiţionalism mucegăit. 

Ventilaţia în atmosfera veacului şi posibili
tatea unui nou clasicism, moderniştii aufăcut-o 
cu tot entuziasmul, cu toată dezinteresarea. . 

Acei cari îl neagă-nu uită totuşi ca prin 
multiple compromisuri să-şi însuşească orizon
tu~ile deschise de el. 

~ Bilete de Papagal. D-I Tudor Arghezi, 
cioplitor solitar de cuvinte vechi cu înţelesuri 
noui, şeful unei gări enigmatice din care a dat 
drumul la trenurile frazelor vii şi articulate din 
inele oţelite asemeni şerpilor, a aspirat în de
lung din miasmele veacului : 

schiopul n' are rufe dar are pasiuni ... 
". Felul cum işi linge degetele Înainte de a distribui popii şi aşii. 

echivalem cu o eiaculare. 

apoi umflându-şi plămânii scrisului a făcut 
odată: Puah! 

Şi biletele de papagal au ţâşnit asemeni 

confetilor dintr'o tracatuce pocnită în plinul 
balului. 

Dela primul pocnet, nulităt~le-de ori ce soi 
-au simţit tremurându-Ie violent chelia şi cu
tele abdomenului. 

D.:-I Arghezi a reuşit să facă pentru hrana 
creierului nostru, ceace chimistul Berthelot 
proorocea că va fi în viitor hrana- stomacuri
ior copiilor noştri. 

In locul nes~-ârşitelor zemuri şi sosuri, un 
comprimat nutritiv. Bilete de , papagal sunt a
cest comprimat realizat într'un domeniu în. 
care- slavă Domnului - ni s 'a servit destule
sosuri Si zemărie goală. 

S'au produs totuş în laborator câteva com
binaţii nefericite apărând unele comprimate
erori dând rezultate negative. 

Acestea sunt scrise de d-l M. Sadoveanu. 
care literaturizează infect anecdote răsuflate 
sau face scrisori de căţei care se aseamănă 
întru totul cu cele din Dimineaţa copiilor-iar 
d-ra Otilia Cazimir profitând de bunăvointa 
lui Coco, îşi curăţă cu ciocul lui, mătreaţa li
terară din capu-i netuns a la gan;:onne. 

Numele noui sunt îndrăsneţe şi dinamice ca 
mugurii cari au ,upt din seva unui pământ 
curăţat de otrăvuri. - Şi peste toate acestea 
pluteşte impresia că în rarefiata noastră publi- . . 
cistică cu reviste apărând la mari intervale ........ 
asemeni ghiulelilor dintr'un tun răpcigos care se 
strică . după fiecare tragere, bilete de papagal 
sunt tirul rapid al unei mitraliere perfecte. g. b~ 

GONOCOCI 
~ Vămile-văm.ilor. Un bivol literar, bă· 

Iăcit în mâlul literaturii după tipic, citind re
vista noastră, s 'a'mpiedicat căzând în bot, p 
o strofă frumoasă. Şi cum era plin de mâ .. 
până şi'n ochi, a văzut frumoasa strofă tul
bure, luând-o drept "rebus" şi oferind un bi
let Bucureşti-Praga, celui ce i· o va explica . 
deslegându-i astfel mintea cu văzduh îmbâcsit 
şi cu orizont nici cât o circonferinţă'n juru-i, 
cu lungul nasului. 

Să-i fie de bine dacă- malac degenerat -
mai caută încă, o bivoliţă cu lapte. t. m. 

U R M U Z VITRINĂ D E A RT Ă NOUĂ 
,- STRADA CAROL No. 80 -
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