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STRIGAT
Numai sunt locuri pentru spec-

tacol.
Poftiţi, domnilor! ,
Cine se grăbeşte sare puntea ce

stă să se rupă.
Azi încă,
Miâne încă.
In orice zi, în orice oră, în

orice clipă.
Aripile ţipă fâlfâirea morţii peste

tâmple.
Poftiţi, poftiţi!
Cine pierde trenul va plânge pe

şine. Cine îl va ajunge va plânge
sub şine. Dar va plânge veritabil.

Scena şi-a deschis gura; privi-
ţi-o cum cască.

Dărâmaţi-vă rădăcinile trecutu-
lui ce putrezind în voi vă vor face
să putreziţi.

Ascultaţi vuetul oceanului care
se narte; valurile lui, copii încă,
se joacă cu mingi de stâncă întu-
necată.

Se joacă până la sosirea matu-
rităţii care îi va arunca munţi pe
umeri.
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Mircaţi-vă, viermi adormiţi în fundul pământului'.
Pernele voastre miros a putregaiu.
Vă oferim bolovani sub cap în loc de perne; tăria

bolovanilor e mai moale decât toată pernele voastre.
Sculaţi-vă!!!
Vedeţi cum a început să pulseze sânge închegat între

clipele scurse?
Striviţi-vă plo. niţele, călare.
Indreptaţi-vă ochii mâncaţi de întuneric către... (Nici

până azi nu se. ştie).
lerbivorii cugetării s'au dus să pască în câmpiile Elisee

iar omnivorii sufletului caută în toate ungherele piroane
pentru lipirea lor de hârtie.

In nervi este un fluid care cercetează tot ce este Inexis-
tent peatru ţesutul de nucă al capului ŢÎ mai ales al nucii
uscate încă de Faraoni, la foc.

Poftiţi la noi ca să vedeţi în locul unei cortine care
cască, o cortină care ţipă.

Poftiţi ca să vedeţi în locul izvorului din chitară, lacul
cel mai lipsit de valuri, lacul .ucis de tăietura clipelor.

Un torent care dărâmă.
Un torent care clădeşte.
Aci se pot găsi pompe pentru pulsaţiile cele mai

răzvrătite.
Veniţi la noi ri veţi auzi adevărata goarnă a veacului.
Veniţi la noi : i veţi simţi aproape, adevărata diafragmă

a celei mai viguroase vibraţiuni.

Constant n Brăitcuşi: venit, vidiî, vicit.

Femur sintetic

0
0

Ce oranjadă pe cadranele veline
Când orhidee, meridianele firave
Deschid induxului de aniline
Hangarele Prinţesei Scandinave.

Dar pendularea submarinului de tuş
Pe adie sculptate'n esoîag
Şi ce coktail amprentelă de pluş
Pe toga ultimului mag

Femur sintetic, cicatrice în auz
Cu cerul distilat în ebrubeta-navă
Cu hidrargirul din havuz
Striga târziu Prinţesa Scandinavă.
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Doza electro-magnetică
Corzile sunt in extenso —
Secţiuni de gât condensate în zgârieturi concentrice tresaltă pe trambulină şi gargarisesc

sunete pribege pentru hrănit invizibilitatea spajiului moloch, poate flămând, poate săturat.
Un gât însă — supra-gât — e constant, şi în repetiţie îşi monotonizează via(a în faja unui

embrion timid care tremură la orice tangentă.
Ascuns în cămaşa lui îndoliată, copilul tenace şi erudit, rămâne gânditor ca o piatră pe

un câmp.
Apoi reîncepe cramponându-se până ce simte că bucăţi din el, copii mici şi infimi câte-

odată infirmi, îşi iau sborul de translat e pe fineţea marelui obraz al universului.
Ca nişta femei uşoare şi totuşi grele sa întind spre a agă(a proeminente dure şi speciale.
Ajunşi în basso-relief, copiii nu sucombă, ci îşi dau un tribut din carnea lor transparentă

şi zburdalnici se dau peste cap. In dorinja de a înainta ei se divid în spajiu.
Progenitura rămasă, odă progresului şi satisfacjie pentru o generaţie, se scurge arteră

tăiată în corpul sinonim zămislirii.
Aici se simte fericită şi sburdă, muscă înebunită de un punct matematic.
In cristale, spontan se sparg, sunete din izvor.
Rofile în haine vărgate se rostogolesc; apoi uimite de un jalon semnificativ şi surprinse

de o avalanşe, încremenesc.
Un fluer de plămân cu baccil Kock se întinde săgeată în membrana dornică de a prinde

cât mai mult.
Sinonim cutiuţei suspendate, se aud bătăi seniimentale de inimă hrănite de 2\4.
O linişte împestriţată de trti puncte în zbor şi posterior auzi înghesuindu-se vibraţii de

modelat inimi şi nervi.
Câteodată ele cad pe creer şi rumegă periferii sensibile.

Un gest spasmodic se aruncă spn- o viziune sferică şi pătată.
Gata: Mihail Hubert
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Ritul clădirilor de ebonită
Cu coroniţe în ceasornicele balurilor interne
inima îşi desface cadranele în patru numere,
iubirea, voal punctat cu sclipiri găsite prin stele,
aerul cloroform taie canalele minţii,
chitarele pe note de coaste, ferăstrău de mătase pe curelele
violoncelelor,
decor liniştit în gura lunii şi-a munţilor.

Fântâna din ascunzişuri bate tictacul faptelor
cu degetele vătuite pe o masă de marmoră.

Ferestrele şi-au acordat saxofoanele tăcerii,
perdelele au încremenit cu valurîle'n roşu,
jargonul muştelor vorbeşte la urechea plafonului-;
iată acest început de frământare.

Mi-am îngropat glasul în pulpa pământu!u\
răuri, mâinile s'au scurs pe delătuii
şi înăbuşită e Niagara sughiţului
pe muşchii fulgilor
şi de răsunetul pereţilor ţesuţi cu vată.

Frământarea a tras cărări de ebonită prin păr,
oglinzile ochilor au cuprins în pupile un punct,
faţa cu foaia turnată'n melodii a aţipit
şi gândul e răsturnat pe zbârciturile vremii.

Raielele poverilor au parcurs ce-au putut să parcurgă,
azi e sfârşitul unui început,
răsunetul inimii a intrat prin gura heraldului din turnuri,

şi numele 'editurii s'a cusut pe ultima cămaşă a sufletului.
Gherasinn Luca
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Gherasim
L u c -a
Gravură de
S. Perahim

dragă puiule,

iartă-mă că am întârziat atât, de a te saluta
pe o coală ce hârtie scuipată in şarpele turtit
care vine şi pleacă la ore regulate.

n'am fost consecvent şi se explică dealtfel
neavând decât două pendule care astăzi nu mişcă
din cauza grăsanei.

dar acum făcând o secţiune transversală prin
cele cinci canale saxone, grăsimea s'a revărsat
peste digurile hârtiei.

Pap.
în burta mea de porc creşte păpuşoi sădit de

o mie de semănători, toţi la un loc având 5 de-
gete şi cu 5 din dreapta = 10, nu sunt eu care iţi
scriu, e o gâscă saprofită.

zota s'a prefăcut şi el într'un stafilococ, divi-
zându-se în fiecare zi şi latră înghiţind limpezi-
mea cerului şi toţi munţii lânoşi

ospi:iul este insula şerpilor pentru oamenii
cuminţi.

aici este balamucul copacilor.
şi când răsturnăm aci aleele ne cuminlim şi noi.
puiule, nu ţi se pare curios că doi ochi încap

în căp?.
e seară când îţi scriu, în fundul răcorii se

îneacă castanii şi urlă cu sirenele în cerul gurii.
acum, ca întotdeauna, seara, vreau să dorm.
nu ţi se pare straniu să dormi noaptea?
trimite iertarea sacerdotală împreună cu urmă-

torul interogatoriu :
câţi chiLometri înghiţi pe oră ?
faci efervescenţă cu acizii ?
divulgă urgent căci te pupă

tot se st o
—.braşov —
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O A O
Când m.l prefac în metru pentru adâncime
Şi îmi cobor privirea în nimic,
De câte ori voia cere o mărime ,.' '
Voia căpăta un capăt de popic.

Şi n'ăm să ştiu de-i farsă ori chemare
Şi-mi voiu întoarce sângele pe dos,
Voiu răvăşi hârtia în dosare
Şi am s"o rod cum câineie un os.

Dar ce îngust palat pierdut în aţă!
Când am să ţip să nu mă ascultaţi
Şi .dacă timpul cu valiza'n viaţă
Va trece'n fugă, voi să mă chemaţi.

Şi. voiu veni. cu braţele în cleşte
Şi vă voiu smulge d'ntele trecut
Voiu slobozi un imn nebun de peşte -
Şj veţi simţi căldură.de sărut.

Fobourg
Iată pe trambu-

lina cerului, luna
d a n s a t o a r e pe
sârma incandescentă* Şi foate paietele cocite
-A rupte din rochiile răvă-ite prin turnee au
inundat un acvarium în care pe-fi sunt tăiaţi
în amprentul îngerilor albi,

Iată :i acest alpenstock ca un Mrancul de
cangrenă -i ca un penis uria-7 care frepanează
ecuaţiile cerului, din care în zori vor ie. i cocorii de-fum
din abdomenul fabricei, în care în această oră fermentează
submarine cu ulei în orbite.

Iată pe balustradele norilor saltul mortal care zgudtrie
letargia spita?elor astrale ca un* de irium tremens . i ca un
vuiet al acrobatului, sirena.

Dar fiecare mână, întinsă acum ca un salut fascist
este un candelabru în onixul tăcerii.

Răsună gongul care anunţă începutul spectacolului
stereotip. .

Au răsunat în semaforul creerilor preludii pentru aran-

Apoi hârtia rrtvăşind nimicul
Va tremura arzând pe mucul mic
Şi asvârlind şi metrul şi popicul
Vă voiu urma ca lupu] după dric.

jarea decorurilor»
Şi fiecare lovi-

tură de c io c a n
este o b a g h e t ă
frântă ci un acce-

lerat epileptic intrat în stafie.
Dar această hemoptizie, metteur en scene

care săgetează praful aerian căzut; naftalină
după haine toamna.

Iată începutul, paralel cu tramwaiele cari
au sfârtecat coaja pământului.

Iată spectacolul care aduce tristeţile ca bandajele, pe
rănile purulente ale sufletului.

Iată începutul. -
Iată începutul ca un coktaill sfâr.it. >
Celula la această reprezentaţie s'a ridicat sus, pe ma-

caralele din porturile dunărene
Iată aplauzele răzleţe ca în cinematografele de cartier

când învinge Edi Pollo.
Şi pianul mecanic cu notele false ca hârtiile de bancă

ascunse în port-cartes-ul stomacului dilatat.
Iată tristeţile dealungul metrourilor, arterele pe cari
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le disecă dulăii pământului.
Pământ care ucizi cu maşinile cele mai

perfecţionate, cablurile de mielină.
Pământ!
Iată sîâr. itul în gangurile blenoragice

ale străzilor • i iată sfâr. itul în cutia felina-
rului, în coamă când stăruie amintirea ca o
coaje, pe rana de mult vindecată.

Iată agonia foburgului, noaptea.
Foburg, jertfelnic pentru limpezirea nop-

ţilor de delir.
îmi împlânt pumnalul într'una din coli-

viile tale abscons :i îţi sug pervers i fals
prelungirile ca în iantîourile de seară unde
se destramă :i se prăbu. esc ţesuturile.

Gheorghe Craşin

A sosit o sondă dela Buştenari cu
petrol în testicule: GEO BOGZA.

Nu cotrobăi prin sertare, poţi să
plângi în beciu.

Dacă pui argint în mitră, scoţi desi-
gur mitrat de argint.

T u ş

S. Perahim
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Barbiene v
Narcoticul nu e decât un covor

de Persia pentru un vagabond.

Până şi câinii ştiu să scuipe în
zdrenţe. '

Castanii cască spini.

VI O
Şi tot aşa să râzi şi tot aşa să plângi

ca un câine la degetele caselor, căutând în
canalele lor restul murdăriei spre alăptare.

•Oilocuinţă cu un munte de granit spân-
zurat pe un fir de păr şi atârnându-ţi dea-
supra capului, iată toată averea moşiei tale
răvăşită de hipopotamii ceasului din perete-

Singură, traectpria este o înveninare pen-
tru săgeţile ceasornicului. In tolbele lor ce
le aii cu miile 'stăpânii sălăşluieşte virusul
cu gura, crater către cer, vrăjind cu mag-
netismul lui blândeţea apăsătoare a norilor.

Singura desmierdare pentru înălţime este,
despicarea unui fulger şi singura odihnă

pe speteaza forţelor este o torţă răzvrătită
pentru adânc.

Auzi dansul spâ zuraţllcr de. aramă din
turle ? , *

Vezi cântecul.arătând priveliştea pămân-
tului cu clapele închise- şi sigilate de cruci?

Acesta este landoul care se pregăteşte
în laboratoarele vremii pentru tine.

Tu şi tot ce ţi-a încoroiat spatele veţi
fi duşi în sicriul nupţial.

Lacfămile nu se.. vor prăvăli în van,
în noroi, căci nimeni nu am în burduf la-
crimi pentru tine.

Şi doar câteva .blesteme îţi vor scutura
timpanele pentru

Z
etuî enciclopediei de amintiri.

Dar poate nici atât.
Şi azi când stai fără tabernacol, la voia

inchiziţiei solare, cu braţele pecete pe piept
pentru secvestrarea bătăilor din tine nu te,
gândeşti decât că vidul arterelor tale te arde
şi la orice zâmbet asvărlit din greşeală ţie,
nu răspunzi decât cu ochii, cârpe muiate în
cavou.

Sesto Pals
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