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Constituţia veselă
Noua constituţie a fost salutată cu serpentine petarde, oonfetti şi alte accesorii de carnaval.
Astfel a ştiut opoziţia să reliefeze sensul umoristic
al unei legislaturi căreia fastul Cuviinţelor şi ceremonialul parlamentarismului monarhic o investeau Cu
o stranie gravitate. JBanca ministerială, fireşte, s"g
consternat. Plutia în jurul ei o atmosferă lividă de
panopticum.
Dospite şi plumburii .vedeai figuri cum au pensionarii incurabili, uitaţi în ospicii, cu floarea grasă a
boalei, în carnea lor nepăsătoare. Alte mutre, dimpotrivă, se împurpurau incandescent, sub cheliile subit
obscene, se alterau apoi către violaceu, în tranziţii
apoplectice, şi din gura lor lipită ca un meat, ţâşnia
furia teribilă, în spumegări, perlând. Majoritarii, înfipţi în bănci, îşi ancoraseră cu desnădejde, pornirea,
care îi smulgea, sălbatec, la încăerare, la masacru.
Şi peste infernul acesta de palori schimonosite, de
priviri injectate, de crispări absurde, de contorsiuni
demente, ploua: cu mii de surprinderi butoane, de
metamorfozări fulgurante, cu chiote, cu sbierete, cu
holjefc, cu urlete, cu ropote, cu snopi multicolori,
ci dintr'un cer şi <o pădure desmetică. Batjocură.
Niciodată farsori mai îndrăzneţi şi mistificare mai
sfruntată, niciodată în istoria tragicomică a parlamentarismului mondial, n'a stânit o gridină mai dârză
de fără greş tifle, un val mai coroziv de fcarcazm
elementar. Se aşteptau nefericiţii falsificatori de alegeri la un blajin schimb de argumente, la o luptă
pe terertul pe care s'au furişat travestiţi, al Cameriio'r.
Uitaseră că nu stai la joc cu mâna care bisează
ci o tintueşti pe stofa verde; că nu încrucişezi lama.
cu brigandul, ci-l spânzuri de ramura codrului.
Cereau onoarea unei discuţii contradictorii în jurul
textului lor constituţional, caşi cum Pornografia chiar
eând e tradusă "în termeni de drept public, merită
alt loc decât bideul. Au pretins un asediu în cele mai
galante forme asemenea fostelor curtezane cari se
"ffrargrreaza—câ:i<i SHfH lianffte ps canapea, -siimar.
Şi au fost întâmpinaţi cum se cuvine. Gentilomilor
suspecţi depe banca ministerială, li s'au scos îa iveală,
din manşete, cărţile măsluite. Cavalerilor. de industrie ai urnelor furate, li s'au descoperit tatuajele denunţătoare de pe piele. Complicilor din opoziţie li s'au
smuls bărbile demagogice, barbişoanele de idoli de
club, de le-a rămas surâsul de slugi viclene, şi mituite în vileag. Iar pe cartea de moravuri uşoare
care urmează a fi votată, sancţionată şi promulgată,
zace şi-i pătrunde lent în fibre excrementul piramidal al votului universal stors şi violentat.
Aşa lucrează Adunările Constituante. Nu sperăm
in ajutorul poporului nostru oportunist, inert şi maleabil, pentru a zădărnici atentatul împotriva liber- #
taţilor lui. Cunoaştem pasivitatea pe care o opune
legilor cari îl stânjenesc, dar numai atunci când ele
îl stânjenesc. Ştim că ţăranii au pământ, că muncitorii şi slujbaşii se mulţumesc cu lefuri, că oraşele, în
sfârşit, nu cer decât o bună lege a chiriilor. Deci ttiu
împărtăşim entuziasmul aproape revoluţionar al opoziţiei. „Strada" nu se va mişca. Dealtfel ea se 'risipeşte, la noi, la prima somaţie a procurorului. Există
însă o eficacitate destruccivă a ridiculului. Poporul
îomân, sceptic în materie de simboluri şi de rituri,
înţelege aceasta şi îl cuprinde veselia la spectacolul
unui parlament transformat m iarmaroc, în jassband,
în mascaradă. Prestigiul actualei legislaturi pe cale
de a se alcătui prin observarea formelor solemne de
rigoare, e zădărnicit prin isprăvile de pomină ale
minorităţii care nu consimte. O astfel de lege nu mai c.
respectabilă. De' aceea e b!ne să avem o C onstituţie
votată cu pantalonii pe mâna.
I. VINE A.

îndemnăm stăruitor pe amicii şi Cetitorii noştri să
asiste la spectacolul -unic „Maria Magdalena", organizat de Cercul „Poesis". Va fi pentru toţi cei ijntoxicaţi de exhibiţiile ieftine şi'sărace în artă al<j dobitocului Mavrodi et Comp., 6 despăgubire dătătoare
de nădejdi. Va fi o dovada a paterei de creaţie şi de
organizare a tinerelor forţe nesocotite de pompierismu!
îeftjfead al artei oficiale şi comercializate.

Jucătorii de Theo van Doesburg

Evocări de urâciuni
D. deputat Iunian, care a fost prin partidul liberal când-va, şi apoi in acel partid al muncii, care
a făcut guvernului liberal din 1917, dela Iaşi, atâta
sânge rău, s'a apucai să ridice un colţişor din vălul
uitărei care acoperea toate micimile, toate urâciunile morale, toate laşităţile pe cari pe vremurile tragice ale războiului le-au comis actualii noştrii guvernanţi.
Şi desigur, intenţia leaderului ţărănist n'a fost nici
decum acea de a jigni pe seninul şi inofensivul raportor al Constituţiei la Cameră, şi nici acea, poate, de
a arăta lipsa de consecvenţă sau uşurinţă atroce, a
unuia din membrii cei mai de seamă ai guvernului
actual.
In adevăr, d. Iunian citea dela Tribuna Camerei
un raport semnat şi redactat în termeni de o rară
asprime de către d. Vintilă Brătianu, cerând destituirea d-lui N. Chirculescu, pe atunci sechestru-sdministrator al Societăţei forestiere ,,Tişifa", şi al cărei
avocat era.
S e " întâmplă d-lui Chirculescu ceace rar s'a
întâmplat în lumea sechestrilor-administratori, numiţi
de guvernul liberal, la izbucnirea războiului, asupra
averilor supuşilor ţărilor cu c'ari eram in război. I se
aplicau sancţiuni, anticipate ce e drept, dar sancţiuni
cari, dacă s'ar fi ascultat articolul privitor la sechesirii
din Legea Măsurilor speciale şi cele vre-o douăzeci
de circulari pe cari ministerul de justiţie în anii 1916 şi
1917 le adresa cu stăruinţă preşedinţilor de Tribunale,
ar fi putut fi desigur multiplicate. Căci afară de cazul
d-lui • Chirculescu, şi acela al unui sechestru-administrator dela Dorohoi, mai că nu-mi aduc aminte ca
unul din aceşti mandatari Creaţi de lege şi de bunăvoinţa guvernului liberal, să fi avut cava de furcă
cu autorităţile controlatoare; şi de...
Veţi zice: apoi, d. junian a dat ocaziunca d-lui
Vintilă Brătianu să facă unul din acele gesturi cavalereşti şi generoase — cari din partea d-sale merg
la inima mulţimei — Căci a recunoscut in plină Cameră că greşise faţă de un nevinovat; iar ceiui acuzat
pe nedrept, prilejul unei reabilitări publica — de care,
voi adăoga eu, nu avea nevoe.
De fapt, d. Iunian a vrut să ilustreze stima reciprocă
pe Care membrii de frunte ai majorităţilor şi cei vie
pe banca ministerială, trebue să o aibă unii pentru
alţii.
Căci, dacă în aparentă, cazul d-lui Chirculescu se
aseamănă cu acela al miilor de suspecţi cari au căzut
victime ale laşităţei isterice şi patriotice ale guvernanţilor de pe vremea băjaniei — pentru cari, vai!
chiar reabilitarea judiciară, dacă ar exista, ar ii o zâdarnică şi deliniliv tardivă mângăere — de fapt el
se deosebeşte de al celor!a'ţ:. Şi nu cred că in -fundul
inimei sale fericitul raportor cie azi, nenorocitul sechesstru destituit în 1916, poate sil ss irnpscc cu scci

„pardon" zis cu emfază de actualul ministru de finanţe
fcotuf să-j Z ' S C " e m f a z ă ' d e a r t u a l u l ministru de finanţe,
D. Chirculescu făcea parte din acel grup de-parlamentari liberali, cari n'au urmat guvernul la Iaşi în
1916. Mai mult decât atât, d-sa figura printre parlamentarii acelui judeţ cari, în corpore, afară de unul
singur, nu ascultau de injoncţiunile guvernului şi nici
nu-1 urmau la Iaşi.
Şi d. < hirculescu, ca sechestru-administrator, aflându-se sigur în mâna guvernului a căzut prima victimă
a setei de răzbunare a şefilor săi cari, buimăciţi de
dezastru, nu ştiau cum să întreţină mai bine, cele rhai
josnice instincte ale maselor prin sacrificii mai mult
sau mai puţin sângeroase, spre a acoperi ticăloşia lor.
Era aşa de simplu: d. Chirculescu, înpotriva ordinelor şefilor săi, ba încă în vădită pretenţie de işef ide
grup, rămăsese la Focşani. D. Chirculescu era deci un
excroc, care îşi însuşise fără doar şi poate registrele
şi averea societăţei „Tişiţa"; era un spion, un trădător
care se pusese în slujba duşmanului, pentru că nu
rămăsese argat în casa d-lui Brătianu. Repede i s'a aplicat d-lui Chirculescu sancţiuni,
cari nu se .răzimau decât pe simple presupuneri calomnioase, cu o nepăsătoare şi necruţătoare uşurinţă
pentru cinstea şi reputaţia unui om, pe care nu o
egaia, in acele vremuri ,decât uşurinţa Cu care se jucau
cu viaţa altor „suspecţi" isterici oficiali ai laşităţei
patriotice.
Să zică, Buţjda prusie d. Chirculescu, care are un
coleg şi conjudeţean ce a învăţat muscăîeşte pe lângă
generalul Cerhacefi', ca nu i s'a. putut aplica, în nici
un chip, acel larg încăpător art. 53 din Titlul ,11 adiţional
al Codului de justiţie militară, căci azi n'ar mai fi
putut gusta dulceaţa cuvintelor rostite de iertătorul
şi larg pricepătorul d. Vintilă Brătianu.
Când totul se năruia, când pământul romjânesc
fugea sub picioarele guvernanţilor pribegi şi urâţi de
de mulţime de la Iaşii, când „suspecţii" erau executări
cu miile, Când, de pildă, din 15.969 de mobilizaţi
evrei, cum afirmă preşedintele „Cercului de propagandă naţională a ofiţerilor de rezervă", 454 de jidani
aLÎ fost condamnaţi la moarte, tot ce i se putea 'întâmpla mai fericit d-lui ChirCulescu, era să scape cu
poncsul pe care i-1 aducea d. Vintilă Brătianu.
I se furase doar numai cinstea — iată că, prins cu
ea în buzunarul său, ministrul nostru de finanţe-se grăbeşte să spue: „Cum, este a d-tale, domnule raportor?
Poftim, ia-o !"
Şi în aceste condiţiuni, te întrebi cam ce pot gândi,
în fundul inimei lor, cei doui eroi a micei istorioare
evocate de indiscretul d. Iunian.
...Dar, domnule Iunian, de ce să mai evoci, cu acest
prilej, şi urâciosul, profund urâc'iosul trecut al laşităţei
guvernanţilor ?
PETRE CIORANEANU.

Memoriile Annel Blume In Plumb

Primim la redacţie un număr din Biblioteca
Schnitter-Biicher, aditată de casa Walter Heinpick, cuprinzând în întregime literatură contimporană.
D. Kurt Merz Schwitters publică în acest număr : Mepioiren Anna Blume in Bleie, cu subtitlul : O metodă facilă pentru predarea nebuniei oricui. Extragem un fragment caracteristic
întitulat :Thema, respectând factura şi grafica
autorului :
Tema !
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Asta irită foarte mult pe Castaniu. -Deodată
spuse: „Soba are o portiţă pentru a'fi umplută
cu cărbuni, o portiţă pentru introdus jăratecul, o
portiţă pentru îndepărtarea cenuşei, care pe urmă
e presărată pe drumuri de cenuşă, un burlan pentru conducerea fumului prin coş în eter, şi o
burtă oare trimite căldura afară în odaie- Burta
eşte scopul sobei".
„Şi dacă cumva burta sobei se prăbuşeşte...".
Castaniul se înfuria şi omorî pe Roş.
Asupra acestora se iscă între Castaniu şi Verde
un duel de cuvinte, în urma căruia Verdele muri
pe neaşteptate. Castaniul vârî cele două cadavre
în burta sobei, din care cauză soba se nărui şi-1
ucise.

sobei : „De ce se chiamă asta o sobă, dacă nu e
de catifea?" întrebă el. — „Pentrucă nu cască",
răspunse Verdele. — „Cum aşa?" — Ii întrerupse
.Castaniul, care spuse: „Sobaare o portiţă pentru
a fi umplută cu cărbuni şi are o portiţă pentru
introducerea jăratecului şi o portiţă pentru scoaterea cenuşei şi un burlan de tinichea pentru îndreptarea fumului în coş, şi o burtă pentru încălzi rea odăii". — Roşul se vaită mai tare. Acum interveni o pauză ceva cam umflată.
Ca să marchez Pauza, încep să număr: 1, 2, 3.
4. 5, 7, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 15, U , 13; 12,
13, 12. 7, 9, 6, 8, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0.: 0. Soba înCăpşuna şi-ar fi putut găsi aici sfârşitul, dar
cepu să fumege. Atunci întrebă Roşul : „De ce
A
fumegă soba?" şi pauza începu să se vaite şi se nu-1 găsi şi de aceea nu trebue din această cauză
i
.. răspândi un vânt. „Pentru oă trage", spuse Ver- să se compate firma de mai sus cu astfel de buoăTema se eMamă pur şi simplu „Plumb".
dele. Castaniul deschise atunci gura atât de mare tari economi, cari îşi dau reprezentaţiile în beîncât curentul născut suflă fumăraia înapoi în rării numai câteva zile, ş'apoi dispar iar dela suTitlu:
sobă: „Acum trage", spuse Musca. Castaniul în- prafaţă.
CĂPŞUNA
cepu să fumeze. „De ce fumezi?" întrebă Roşul
Acum cei trei coloraţi şedeau iar împreună la
Persoanele : Roşul
pe Castaniu. — „Pentrucă e o sobă", spuse Ver- masă, lângă sobă. Şi nu se gândeau deloc, că erau
Verdele
dele. — „Ai cumva trei portiţe?", întrebă Roşul. chiar ei căpşuna, ca o pălărie, una, două, trei, da
Castaniul.
— „Are o portiţă pentru turnatul apei", spuse o pălărie. Se iubea atât, şi soba îi încălzea şi CasCastaniul începu : „Soba are o portiţă pentru Verdele, „o portiţă pentru vârâtul jăratecului şi taniul începu : „Soba are o portiţă pentru turbaturnatul cărbunilor, o portiţă pentru introduce- o portiţă pentru îndepărtarea cenuşei, un burlan tul cărbunilor, o portiţă pentru introducerea gherea jăratecului, o portiţă pentru scoaterea cenu- pentru conducerea fumului, şi o burtă pentru în- ţei şi o portiţă penţru scosul cărbunilor. Cu ajuşei, un burlan pentru conducerea fumului în coş, călzirea aerului". Roşul ţinu mâna pe burta Cas- torul unei case patruliniare, ghiaţa e condusă în
şi o burtă care suge lacomă căldura cărbunilor ca taniului, şi aceasta începu ,să dogorească. O cas- coş şi cade sub forma grindinei în perişorul tău.
s'o radieze în odaie. Roşul şi Verdele trăgeau cu cadă de apă izvora din a treia portiţă şi soba în- Burta sobei are însă un buric care nu trebue conurechea. Deodată Roşul izbucni: Şi dacă soba cepu să se stingă. — „De ce îmi încălzeşti mâna?" fundat cu Abel".
nu radiază căldura ?
Atunci spuse Verdele : Burta sobei, are un
spuse Roşul. — „Pentru că e o sobă". — „De ce o
— 0 radiază, spuse cel Verde.
sobă?" — „Pentrucă-ţi încălzeşte mâna". La asta buric care nu trebue confundat cu Abel.
Atunci spuse Verdele : „Buirta sobei, are un
— Şi dacă totuşi n'o face, spuse Roşul. — Tre- Roşul n'a mai ştiut ce să răspundă.
buric
care nu trebue confundat cu ibricul".
bue s'o facă!";— „De ce trebue s'o facă?" întrebă
— „De ce nu mai întrebi?" spuse Verdele. —
Roşul. — „Pentrucă aşa e construită", răspunse
Pentrucă nu mai ştiu ce să mai întreb"; spuse
Tradus de I. C. '
Verdele. — „Pentrucă în ce fel e construită!" în- Roşul.
trebă din nou Roşul. Atunci Castaniul tuşi, scuipă
— „Atunci eşti înţelept", spuse Castaniul.
De acelaş autor : (Kurt Schwitters), a apărut
pe Roşu în obraz şi'ncepu : Soba are o portiţă
Acum Roşul ar fi putut să rămână înţelept, dar în editura paul Steegemann, Hanovra :
pentru a fi umplută cu cărbuni, şi o portiţă pen- îl îndemna o nouă întrebare: — „De ce sunt dar
„Anna Blumeu şi „Cathedrala".
tru introducerea jăratecului şi o portiţă pentru înţelept?" — „Pentrucă nu eşti o sobă", spuse
In editura : Der Sturm — Berlin.
curăţarea cenuşei şi..." Roşul îşi şterse sudoarea. Verdele".—„Şi pentruce mă rog nu sunt o sobă?"
„Sturmbilderbuch 4", Ausderweltmerz.
In dosul uşei pentru introducerea jăratecului se
—
„Pentrucă
nu
eşti
înţelept".
—
„De
ce
oare
o„Die Blume Anna şi Auguste Boite".
află grătarul. Grătarul e din tuciu.
oobă e înţeleaptă?" — „Soba nu e înţeleaptă". —
Roşul gemu încet. „In dosul grătarului dogo- „De ce .o sobă nu e înţeleaptă?" — „Cine-ţi spune
Cititorilor noştrii cari urmăresc cu interes mişrăşte jăratecul". Roşul gemu încet. Jăratec! e cald că soba n'ar fi înţeleaptă?" — „De ce mă 'ntrebi carea ideilor şi noutăţile în arta şi literatura conşi e cald jăratecul, şi jăratecul topeşte fierul, dar cine mi-a spus?" — Pentrucă tu nu eşti o sobă". timporană, le putem procura cărţile de mai sus
grătarul nu se topeşte, pentrucă e rugină". Roştil
Castaniul îşi muiă acum degetul în nas. Dege- fără nici un comision de librărie.
gemu înoet. „In dosul uşei pentru scoaterea cenu- tul se făcu roşu ca sângele. Şi reîncepu să fumeze.
şei se află cutia de cenuşă. Cutia de cenuşă e din
— „De ce fumează iar", întrebă Roşul.—Pentru
tinichea, pe când grătarul e dimpotrivă din tuciu. că minte". —• „Minte cumva şi soba? — „Soba
LA ORA CAND CAFENELELE SE ÎNCHID
Cutia de cenuşă are un mâner de apucat, care încălzeşte". — „Sunt tot una minciunile şi căldupoate fi scos afară şi pus într'o gaură liberă, rile?". — „Minciuna e acelaş lucru ca şi căldura".
Iată-1 balul felinarelor,, paliddupă plăcere". Roşul î»eepu sfi .se vaite. „De altCastaniul minţii acum nori groşi. Căscă. Si
tirmament în umbra din cetate;
fel cutia de cenuşă slujeşte la ridicarea cenuşei. norii si jurară în sobă.
Cenuşa este un combustibil mai puţin plumb...
peste podurile mari de piatră
Acum începu Roşul : Soba are un mâner de
Roşul scânci înăbuşit. „Cenuşa poate fi scutuun cuvânt pierdut ca o mireasmă.
rată, In scopul ăsta există un vas de cenuşă". — apucat. Aici se presoară făină înăuntru. Cozona„De aceea încălzeşte soba", spuse Verdele. — „Eu cul se trage afară de buric. Jos e o portiţă, din
Pasul îngerilor pogorâţi, iată-1
care se poate scoate grişul. In mijloc soba are
nu înţeleg cum !iî, se boci Roşul.
însă o casă, o casă în patru etaje, şi un scaun pe
pe asfalt târzii prostituate
„Si dacă soba ar fi din catifea", spuse Casta» roate. Cu ajutorul scaunului-călător fumul e tran— caută, caută, căinţă
niul, „atunci ar lua singură foc". Dar nu este din portat pe ferestre. Şi din ferestre fumegă nori
gândurile pentru somn — NICIODATA.
catifea şi nu se aprinde". Roşul se vaită mai tare groşi, pentrucă nu pot să fumege înăuntru. Penşi-şi împreună mâinele. „Dar vasul de cenuşă e trucă t'uml e înăuntru. Pentrucă sunteţi prea
un vas de tinichea cu capac de tinichea", spuse proşti. Trebue să ştiţi. Trebuie să se face de aI. VIN EA
Castaniul, şi capacul poate fi deschis şi închis. cum. Pentrucă nu ştiţi nimic".
Capacul se închide după ce s'a pus cenuşa".
— „Din cauza asta încălzeşte soba", spuse Verdele.
— „Eu nu înţeleg bine, cum?" întrebă Roşul.
„Şi dacă vasul de cenuşă ar fi din catifea", spuse
Castaniul, „atunci ar fi un sac". — „Şi ar fi fost
golii în sacul de schimb ', spuse Verdele. Roşul
se boci şi mai tare şi tuşi ea un sac. Pe urmă îşi
împreună înâinolo. „Şi deasupra jăratecului",
spuse Castaniul „soba are un burlan, un burlan
din tinichea, nu din burlan, ca să conducă fumul
în coş". Roşul întrebă de ce nu se obicinueşte răspândirea fumului în odaie. Atunci Verdele răs-punse: „Pentrucă odaia e prea mică". — „Să se
construiască odâi mai mari", observă Roşul. Atunci castaniul continuă : Q i în jurul burlanului
de tinichea, nu din burlan, stă burta sobei, care
preia căldura şi o răspândeşte lacomă în odaie".
Roşul era mirat de ce burta conduce căldura în
odaie şi de ce nu adică în coş, şi întrebă: „Dar
dacă acum n'ar răspândi-o în odaie?" — „Trebue
s'o răspândească în odaie", îl linişti Verdele. —
„Dar de ce trebue s'o răspândească în odaie? întrebă Roşul.
— „Pentrucă nu poate altfel", spuse Verdele.—
„Dar eu încă nu înţeleg1 de ce n'o răspândeşte
înăuntru?" — „Pentrucă nu e o oglindă". —
— „Cum aşa? De ce nu e o oglindă?" — „Pentru
că e burta unei sobe". — „Dar de ce nu poate fi
burta unei sobe e oglindă". — „Pentrucă nu e nici
sac". — „Un sac nu e oare o oglindă?" — „Nu,
sacii sunt rar oglnzi". — „De ce nu e un sac rar
o oglindă?" — „Pentrucă nu e din Catifea".
Aci Castaniul întrerupse convorbirea ambilor.
O muscă străbătu odaia. Castaniul arătă cu soba,
musca şi spuse : „Trage aici". — De ce trage
F. SIRATO: TÂRGUL
oare?" întrebă Roşul. — „Pentrucă musca cască",
răspunse Castaniul. Roşul schimbă o privire cu
Verdele. Atunci Roşul începu să revie asupra
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Cântări pentru pasărea albastră
Penibil meşteşug, acela de scrib ! Treime să
sacii pasionat despre lucruri din afară de tiile şi
toebuie să fii indiferent cu lucrurile cari te-ar
pasiona. E o lipsă de discreţie în arta scriitorului,
dela romantism încoace, pe care n'o mai poţi ocoli
Ai vrea să taci. Cine te obliga să vorbeşti? Ai vrea
spui unui singur confident. Cine a tras dintr'insul un tiraj de trei sau de cinci mii de
urechi 1
Am pe masă: „Cântări pentru pasărea albastră". Dece în filele desinate de Brătăşanu şi în
titlul poemelor subliniate albastru, evoc o altă
carte, mult mai simplă, a poetei—„Garoafe Boşii"
şi doce dintr'însa, mă evoc pe mine? „Garoafe
roşii", dac'aşi sta să judec, e incontestabil, ca volum, inferior celui de astăzi. Pentru sensibilitatea
mea valoarea lui însă e infinit mai mare. Volumul
de astăzi e o treaptă în evoluţia d-nei Milian. „Garoafe Roşii" erau poate o treaptă în sensibilitatea
mea. Trebuie să cer scuze că mă interesez mai
mult de mine, decât de poet! Dar poetul are altă
chemare decât aceia de-a mă interesa şi altă valoare decât măsura în care a reuşit să mă intereseze!
Aveam deci paisprezece ani, când am făcut cunoştinţă cu poemele d-nei Millian. (Să nu se sperie cititorul: d-na Millian nu era cu mult mai bătrână). N'aşi mai putea aminti acum, ceiaoe-mi
plăcea atunci. Ii asociez însă poezia de-o anumită
marbideţe, de-un anumit cer şi poate de întreaga
mea tinereţe vehementă pe care voiam s'o rup de
rimăvară şi de lumină, ca să gust mai bine poeaceasta nouă, cu teamă şi cu vrăji în fund, cu
spiţă şi molime. Ajunsese din reviste şi numele
CM iwji al poetesei—un nume care era încă pentru
noi plin de trâmbiţi şi steaguri. In banca din fundul clasei, unde citeam pe furiş, am putut astfel
memoriza până astăzi:
Fantomă — luna rătăcită —
Desen şi colorit spectral,
Pe-o piramidă ascuţită,
"îmi pare-o mască de şacal.
L a care vin sâ se,închine
Ca scarabeu 'n piept — Berberii
şi visătoarele regine
dtn Kuffu, Kaffa şt Mikery.

0, decâteori am visat peisajele de-atunci, în
care prima sensualitatea, ale d-nei Millian. Era în

paomelo ai, cava. din fiiria sexuală, a unei fetide

: lubrice, închisă după Ridurile unui pensionat, care
voia viata cu furie. Savuram — cu ce delicii, care
I au devenit păreri de rău :
Sub palmieri femei feline.
Cu ochii verzi de crisopraz.
îşi leagănă perversitatea,
Dantelele şi voluptatea.
Pe când amanţii se tortură
In largi fotoliuri de atlaz.

In anul acela, am rămas repetent.
Am rămas cu o foarte ciudată, şi pentru mine,
inexplicabilă timiditate, fată de toti cei cari, pe
vremuri, m'aii învăţat ceva, mi-au fost superiori
în ierarhia culturală. Am lăsat în urma mea atâţia
profesori maniaci, atâtea nume obscure, am trecut
pe lângă atâţia pe cari îi credeam mari şi cari au
rămas pe loc, tot aşa de trişti, osândiţi de-o mizerabilă soartă — şi totuşi până azi, când întâlnesc

Profesorii antisemiţi
Le bine se simte tara cu
universităţile închise. Politician» îşi văd de treabă,
samsarii se agită, reporterii aleargă şi aflăm din sbuciumul lor că viaţa continuă ca mai nainte. Nici
"•studenţii nu par neliniştiţi de turburarea rosturilor!
lor culturale. Unit şi-au reluat cursurile clandestin,
«ici pe alocuri „numerus clausus" se aplică. Aci intervine complicitatea profesorilor cari urmăresc popularitatea şi clientela politică. Alţi studenţi stârnesc la
răstimpuri câte o nouă păruială cu colegii lor indezirabili. Şi aci tot complicitatea profesorilor intervine.
Căci nu numai meseria de milionar s'a degradat dela
1918 încoace. După cum avem îmbogăţiţi de război,
politician! de război, avem şi savanţi de război, tot aşa
de proaspeţi, stângaci şi contrafăcuţi ca tovarăşii lor
de obârşie.
<
Alipirea Ardealului şi a Bucovinei a dat prile)
pectul studenţilor a transformat catedrele universitare de acolo pe toţi micii postulanti cari eşuau
sistematic la concursurile de admitere. Nu e de mirare deci că pletora aceasta de arivişti incapabili să-şi
ţie cursurile, incapabili să-şi câştige prin ştiinţă respectul studenţilor au transformat catedrele universitare în tribune de trivială şi sălbatică demagogie.
Era singurul mijloc de a căpăta un a'scendent relativ

O victimă a Sirenelor.

Vreţi să ştiţi de ce a dispărut prietenul nostru, pentru
totdeauna şi fără veste?
pe unul din ei, renaşte timidftatea din mine„cş. o
Pentrucă *a ascultat cântecul sirenelor, Doamnă.
spainlâ. Apropierea lor îmi slălşeşte verva', îmi Pentrucă brav şi încăpăţânat, într'o seară de Mai,
bâlbâe cuvintele, îmi retează- din vârstă — mă când luna se- făcea copilul valurilor şi se rostogoli»
de paysează,. Aşi putea fi obraznic cu un ministru printre ele, prietenul meu şi-a dat cuvântul năprasnic
şi nu pot vofbi normal cu un sărman profesor din să, înfrunte, cântecul dulce şi chemarea imperioasă
provincie, idioţii de vârstă şi meserie.
din glasul sirenelor şi sâ *e întoarcă înapoi după ce Ie
Admiraţia pe 'care-am avut-o în vremuri, pen- va fi aplaudat — ca un meloman satisfăcut la
tru poezia d-iiei Millian, impietează asupra spon- un concert.
taneităţii admiraţiei de azi. Nu risipisem încă niŞi s'a dus. Brav şi îrjcăptânat s'a aşezat pe malul
mic dintr'însa, când am avut bucuria şi neuitata mării — şi-a aşteptat.
emoţie, de-ă intra în casa celor doi poeţi. Nu erau
Sunt unii cavaleri, cari în împrejurări identice au
numai primii poeţi dragi pe cari îi cunoşteam — avut noroc. De pildă baronul husar al lui Heine, pe
ci primii poeţi. Această a doua amintire s'a adăo- care nimfele mării îl găsesc dormind şi cred în
gat lângă ^eă dintâi : trebuie să privesc prin ele, somnul lui de păpuşă — şi se joacă liniştite, cumintile
la poezia de astăzi a d-nei Millian. Mi-e frică să devenite de-odată copilăroase, cu hainele, cu armele
nu vorbească, pentru cea de astăzi emoţia de a- lui — cu mustăcioara, cu buzele lui, pe cari le sărută:
tunci, admiraţia de atunci... De ce-a fost s'o în- — şi cu tot aparatul lui de cuceritor,— care se lasăj
tâlnesc aşa dfe vreme 1 Mi-e frica dar daca nu cucerit pentrucă în fond este tot una. Nu-i aşa,
găsesc în sufletul nîeu de azi, destule transparente Doamnă, că este tot una? Ce-ţi pasă oăl eşti cucerit
— ca sa pot yorbi de poezia ei ?
de cel pe care vrei să-I cucereşti. Oricum s'ar conjuga
verbul, în fond este acela£. jE destul să posezi pe
Ce dnţm imens pâreurş dela cel dintâi volum cine vrei — şi cu atât mai bine dacă nu-şi dă seama.
din 1914, la <sel din anul acesta ! Ciudat: cu pasiuCavalerul nimfelor era un înţelept — şi zâmbia pe
nea ei din prima carte, drumul poetei ar fi trebuit
dinăuntru
în timp ce patru nimfe svăpăiate şi der
să descopere natura, dragostea şi viata. Drumul a
fost însă altul: ciudat! — a preschimbat pasiu- zarmate de bunăvoie de toate proprietăţile lor malefice, „îl trăgeau de mustăţi şi îşi împrăştiau asupra Iui
nea poetei pentru viaţă, în pâsiune pentru eu- farmecele,
ca dintr,o poală plină de roze, crini, zamvijite, sonorităţi şi abstracţiuni. E, în toată cartea bile şi narcise, cxx
aceasta niouăa ca o fugă încâlcită de forme ideale,
Dar prietenul nostru n'a fost un înţelept, Doamnă
cu şolduri pure şi. fără ochi, în căutarea finei
Şi
de aceea se cade să-I deplângem.
esenţe —- ca^e? — a unei idei sau a unei reminisCând
s'a trezit pe malul mării, sirenele au eşiit
cenţe. Fecioarele de carne şi'de sânge cari căutau,
undoind
la suprafaţă şi i'au cântat. Glasurile lor erau
ţipând in primul florilej al d-nei Millian, pe Adonis — s'au resemnat să găsească acum, cu aceeaşi tot atâtea mâini diafane care se întindeau prin aier
pasiune, un zeu abstract şi orb, căruia să-i devo- şi-1 cuprindeau de mijloc. Cântecul lor. era ca o
noapte de dragoste care te leagă nedeslipit de sinuoteze făpturile lQr despuiate de materie.
zitatea trupului unei femei — şi nu te mai poate
ISPaş vrea să citez o poezie abstractă; (aş vrea despărţi decât moartea.
să atrag chiar atenţia d-nei Millian — dar voi
Oh! bietul.nostru prieten! Credea că noţiunile sunt
convinge-O ? — asupra, cuvintelor penibile : abidentic^
pentrucă se închid în aceleaşi cuvinte fci
tract, faital, pervers,, etern, infinit, enigmă) aşi
ca
un
cântec
de sirenă poate fi muzică tot atât -ca
cita o altă poesie ; 'orice aş cita ar sublinia mai
şi
muzica
unei
orchestre simfonice.'
bine problema din acest volum : d-na Millian
Dintr'odată
se
simţi ridicat fără voia lui. Pă!rea
pune această nouă viziune şi în peisaj ; aşi vrea
că
un
braţ
uriaş
îl
mişcase cu un singur deget glumeţ
să fiu înţeles — poesia d-nei Millian, e asemenea
ţlin
loc.
In
faţa
Iui sirenele făcuseră cerc. Albie,
unei picturi pe care ar fi gândit-o şi săvârşit-o
palide,
cu
părul
verzui
şi moale, ele zâmbiau molun sculptor.
eum şi liniştit, îmbietoare şi inocente, ca un colţ de
Dece mă urmăreşte însă, ca nişte clopote m râu călduţ sub sălcii pletoase, iar cântecul lor fcra
ploaia şi toamna din gând, agreabila monotonie numai un murmur fără glas şi fără Ioc de pornire
a acestei strofe 1
.
confundat cu perindarea şi sclipirea valurilor.
Una mai ales îl privia: era mai mică decât ceFemei ce vor din simtuTi s& soarbă suferinţa,
lelalte,. avea ?âmbetul ţrisţ^^ura„Y9l^ptQa^;,.pehii,
Femei ingenunchiate -citadatelor îîrifeolduri,
galbeni, ca o flacără sperioasă închisă într'o sticlă)
Veni-vor să-ti torture şi gândul şi fiinţa.
iar privirile ei nu spuneau de cât prietenie şi admiraVeni-yor să le scuturi polenul de pe şolduri.
ţie convinsă şi naivă. Iar în timp ce surorile ei îl
chemau ademenitor cu ochii, cu gesturile, cu gândul
Aş spune cât de puternică-i imaginea „din pe care îl simţia ca pe un obiect ce i s'ar fi dat în
mână — mica nimfă a adâncurilor îi şopttea:
ritmul Sfântului Gheorghe".
— Nu veni! Te iubesc — dar nu veni. Dacă vii -eşti
Si iat4-i cum îşi scoate securea dela brâu —
pierdut. Dacă vii te vor'strânge o eternitate în braŞi bestiile negre se prăbuşesc în râu —
ţele mele, dar după acea eternitate, vine o alta mai
Şi râul e de sânge şi omul pare sfânt —
lungă, în care alţii vor trăi şi tu vei fi mort. Jos în
Şi-apusul — o icoană — culcată la pământ.
palatele noastre de cristal sunt paturi de muşchi
proaspăt, umed şi moale; cu căpătâie de bureţi coloraţi şi pulpe de scoici care-ţi mângâie faţa şi ti—o
Vrea poeta sa mă ierte că-mi plac dm poe- umezesc plăcut, perne de ficus şi sargâse, cu franjuri
sia „Păsării albastre" alte lucruri decât acele de meduse şi lumini boreale pe care le aduni în
care-i plac ei? Rămânem cu toţii mtrun tel, palmă şi Ie asvârli dinainte ca pe-un pumn de mărreacţionari; eu am rămas la fagaduiala întâiu- găritare. Dar nu veni — pentrucă
nu-ţi vreau
lui ei volum : cel de-al doilea îmi da o arta cu pieirea.
mult superioară; dece p ă r e r e a mea de rau cere
Şi prietenul nostru făcu doi paşi spre ea, spunân—
o poesie care nu i se mai poate da, din ziua cand, N'ai auzit că eroii nu mor niciodată? Frederid
cu emoţia în suflet, la 14 ani, am ramas repe- împăratul este şi acum în peştera din Kgffhausen
tent pentru dânsa.
R
pţjNDOIANU
iar Tanhăuser, cavalerul se desfată şi astăzi în
Venusberg. Frumoasă, nimfă, te doresc şi nu mi-e
teamă de tine.
asupra tineretului desfătat de jocul crud la care erau
Iar în sinea lui şiretul nostru prieten — deştept ca
un folklor întreg de isprăvi năsdrăvane şi şugubeţe,
'"latâde'ce mişcările antisemite în cea mai mare parte, care sfârşesc totdeauna cu victoria eroului — făcu
s'au ivit mai întâi în provincie şi tot acolofe'aumani- repede o năstruşnică descoperire: — Desigur, îşi
festat mai violent, lată şi explicaţia turburanlor reis- zise el, legile adâncurilor trebuie să fie mai întorbucnite din când în când, în deosebi la Cluj fe Iaşi; tochiate şi mai cuprinzătoare, de cât vrea să-mi
Cât despre farnientismul absolut al realei mulţimi mărturisească egoista şi fermecătoarea nimfă. Dacâ!
âşa
studenţeşti nepăsătoare, tâlcul lui este aţu studen- o voi avea, unul din doui trebuie să moară
tul îşi cunoaşte ţara. El ştie ca se vagasip modali- trebuie să fie scris în cartea lui Neptun. Şi dacă
tate şi o formă, ca după o lungă tânjala* ( sa ;nu piardă aşa cer legile, cine a hotărât de pe-acum că acela
voiu fi eu? — Cât timp există un risc şi o prot0tU?
LauTma urmei guvernul le datorează această „con- babilitate de izbândă, un brav cavaler ca mine este
dator să încerce!
travaloare a neplăcerilor sentimentale".
Şi-a încercat, nenorocitul! Fără să ţină seama de ipocrita prevenire a micuţei criminale (care în felul
acesta se achita de la început de orice scrupule
morale) fără să—şi amintească de poveţele lăsate de
alţii în legende şi povestirii pătrunzătoare, prietenul nostru a pus obrajii înfierbântaţii în mânuşiţele mângăioase şi reci ale sirenii — şi s'a cufundat!
Doamnă, să nu-I deplângem încă. Pariez că şiretul
mai trăeşte. Şi-apoi nimfa ucigaşă nu l'a minţit! .
Ceeace i-a făgăduit i-a dat! Poţi spera să ai maii
mult de cât atât pe fundul mării? Şi de cât să
<te îngroape o galeră somptuoasă într'un obscur
naufragiu — nu este mai bine aşa?
HENRI OAD,

•l^L'l'M lî'Sj
Un personaj rece şi care ştie ce vrea ca al spionului
nu stărue ţpt timpul căutând astfel să convingă partenera, să iasă noaptea în pădure!
; : ^
Neveroşimiliţaţca subiectului şi lipsa de universalitate a acţiuneiva înmormânta pentru totdeauna,
această piesa, în rafturile bibliotecei şi nu va mai fl
scoasă nici măcar să lumineze, cât de puţin, opera
dramatica a lui Francois de Curei.
Notăm jocul plin de nuanţe şi, studiu al d-nei bulandra şi interpretarea d-lui Manolescu.
T. BOBEŞ

Despre maladii
După bolnăviciosul domn Vasiliu din Ploeşti care a
donat 12 milioane pentru cultură, iată pe un alt domn
— Qheorgbitt — din Galaţi, desigur nu mai puţin debil
oferind cinci milioane în acelaş scop.
, Cumpăna preocupărilor sociale ale bogătaşilor noştrii
e amehinţată să-şi strice echilibrul.
; Ca întotdeauna boala începe la periferii şi face victime
printre necunoscuţi. Rugăm autorităţile sanitare să • nu ia nici o măsură de data asta, centrul nefiind periclitat.
D-nii fraţi Cantacuzino, Brătianu, Grădişteanu, Ghica
şi alţii, nu mai puţin archimilionari s'au dovedit din moşi
strămoşi, refractarii gripei filantropice.

O interesantă discuţie cu poetul I. MIJUULESCU, un
substanţial articol asupra Fraţilor îharaud, de F.
ADERCÂ, .mătăsoase stihuri de CAMIL BALTAZAR,
bogate informaţiuni culturale din toată lumea, ilustraţii ?i desene s»e pot citi in numărul 2 >al (revistei
„SPRE ZIUA", care apare mâine.
Colaboratorul nostru d. Horia Verzeanu şi publicistul S. Rivain, vor face să apară in curând o bibliotecă: „Cârtea cea plăcută", al cărei scop este
intioducerea în sfere cât mai largi şi sub o Iforrnă
cât mai plăcută a literaturii străine.

S'a tres după xilografia originală ION MINULEStU,
de Marcel Iancu, cinsprezece exemplare colorate, pe
hârtie specială.
?
Preţurile unui exemplar, numerotat şi semnat de
autor e Ide 500 lei.
Amatorii se pot adresa la redacţia Contimporanului
printr'o carte poştală.
Pentru a pregăti şi educa publicul tânăr Ia aria
teatrului de mâne, care itu se va mal puTea TOncepe,
în afară de literatură, — „Insula" ţine în fiecare Joi
seara, ora 9, ,,Maison D'Art"', (Clemenceau 3), confeau fost consacrate lui Ruskin, lui Renan, lui Plant.
Joia aceasta, „Insula" o închină lui Moliere — înnainte de a da în spectacol, „Doctorul Zburător",
una din primele farse ale marelui comic.
Citiţi revistele de avangardă :

Compania BuZandra
PAHANTUL MORŢIŞ :
de Francois de Curei.

Piesă în trei acte

„Pământul Morţii", este o lucrare diamatică slabă
şi o operă literară lipsită de viabilitate. Dacă 10lurile principale ale piesei nu s'ar fi potiivit de
minune interpreţilor, piobail că direcţiunea Companiei Bulandra n'ar îi prezentat-o publicului.
Nimic n'ar fi indrituit numita companie să ne-o
facă cunoscută: nici valoarea ei, nici suDieciul a cărui
acţiune este scrisă să intereseze publicul francez amator de teatru, stil pompier.
Deşi nu ne interesează felul cum este tratat subiectul,
cerem msă ca el să aibă universalitate. Piesa d-lui de
Cui el are un subiect care nu poate interesa un public, în afară de frontiera Franţei şi aceasta nu în
orice timp, ci numai atâta vreme cât cicatricele lăsate încă de războiu nu-s încă vindecate.
Vom încerca să-1 povestim: un aeroplan francez
lasă în linia etapelor germane din Lorena, un spion,
care fiindcă fusese văzut" de un ţăran, îl omoară, se
îmbracă cu hainele lui, ară toată ziua iar când se
face noapte, se duce .N. sat SJ vald pe .mama luu
In casa părintească, este insă găzduita o nepoav.»
a împăratului german. Pe când aceasta pleacă din camera în care vorbise cu mama lui despre ei, privindu-i fotografia, intră pe geam. Dând peste el şi
mama lui, pe c„nd ds:ut3u, această fernee, se dă
drept un morar, insă era zadarnic: se uitase prea
mult la fotografia lui şi-1 cunoştea! încercă totul
„EM1NESCU"

S.

A.

ca să o Convingă, chiar după ce află cine este, să o
ducă în pădure c'a acolo s'o omoare. Văzând că hu
reuşeşte, după un dialog de o jumătate de oră, femeia aceasta cinstită, care nu şi-a înşelat bărbatul
măcar flirtând, i se dă acestui loren curagios. Din
cauză că n'a închis ochii toată noaptea, deşi pusese
revolverul sub pernă, n'are curajul s'o omoare, deşi
o posedase ca să se poată întoarce cu informaţiunile
pe caii i le vindea un furier loren din armata Jjermană. Mama lui, o adevărată franceză, îl dispreţueşte
fiindcă a petrecut noaptea lângă fessele calde ale nepoatei Iui Wilhelm. Fiindcă el nu mai are Curajul s'o
omoare, se duce ea de o împuşcă, luîndu-şi răspunderea crimei numai c'a fiul ei să se întoarcă în Franţa,
cu informaţiile pe care venise să le ia.
Cu alte cuvinte, personagiile principale
sunt :
Franţa; Lorenul spion, amant şi erou; Lorena care-şi
sacrifică viaţa pentru Franţa; Germana care este învinsă şi posedată de soldatul francez; Lorenul din armata germană, care trădează pentru Franţa! Apoi,
aeroplanul francez care se lasă liniştit în liniile germane,; nepoata lui Wilhelm învinsă şi posedată de
soldatul francez, care este găzduită într'o casă de
ţară izolată, neînsoţită de nici un servitor, neavând în
jurul casei, deşi era în Lorena, şi bărbatul ei fcomanda lin corp de armată în apropiere, nici un soldat...

„NOI" revistă futuristă. Director E. Prampolini
Roma.
!
„STURM" arta abstractă, Diiedor H. Walden,
Berlin.
„DE STYL" arta constructivislă, Direcior Theo
v. Doesburg, Anvers.
„FARBE, U. FORM" revistă modernă, Director :
Dietrich, Berlin.
LES FEUILLES LIBRES revistă literară modernă,
Paris.
>
., •
CRONACHE d'ATTUALITfl Director : Bragagliă
Roma.
;
MA ievistă activistă, Viena.
Pentru abonamente a se adresa administraţiei
„Contimporanului".

Banca Pomină de
Comerţ şi de Cre»
: dit din Prag a s

Soc. Anonimă capital Lei 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0
deplin vărsat

Str. Lipscani, 2 — Telefon 15|lo
Reprezentanta Băncei de Credit din Praga, Praga cu sucursale externe Belgrad
şi Sofia

Bănci Afiliate
Brăila: Banca Poporului, — Constanta :
Banca Constanta, — Giurgiu: Banca Dunărea, — Iaşi: Banca Română de Comerţ
din laşi
Viena: CommanditgeselHchaft
erthold
Storflr & Co. Schottenrin, 3

Dacă cel care a şeris-o nu s'ar fi numit Franois
de Curei, desigur că numai subiectul ar fi fixat această
piesă ca pe o nerozie. Nu mai vorbim de trucurile
întrebuinţate tot timpul, în toaţe acţele.
Scena socotită ca foarte bună din actul al doilea
este artificială şi condusă cu o naivitate adorabilă.
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Face toate operaţiunile de bancă pentru
tară şi străinătate.
STR.

PARLAMENTULUI

2

