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DESPRE MIRACOL 
lui GH, DINU 

Cu dt. inaintez mai mult în această experienţă car~ se alături pumnalul unei răsbunări ongll1are. Obsesia păcatului 
chiamă cunoaşterea dc sinc Îmi dau seama de neputinţa de a perpetuu e incontestabil ruperea din incandescenţa sublimă, si-
1111.1 imb raca în hainele răului d e a roti deasupra capului tor- tuarea lucrurilor Într'un început şi sfîrşit cu sine. Te-am m'ai 
ţele funebrc ale întunericului . Intre bine şi negativul lui ..i,.-am Îintrebat neînduplecatule paznic al tuturor tainelor; de unde 
al es totdeaLlI1a (poate .fără voia mea), pe cel dintîi. Va ~bui neputinţa mea de a imagina timpul altfel decît lntr'o succesillJle 
aşa dar să am curajul să ies pe stradă cu un în aţ, în~'D' ieri , mîine . Inceput, sfîrşit, materie. fireşt îţi 
fără să roşesc de înghiontelile şi zeflemenele 'i de s 1. u rat.ă 10 şi Jumătate, dar din ce socol, din ce mi-
demon. Toate poemele pe care le Închipuiam sc~il şia le 1, CÎnt? Totul c un poem sau nu e nimic, totul e 
de arg int mort a nopţii, sfîrşiau într'un triumf de ~. r "c . gheizer din ferbinţeală spre fruntea de marmoră 
aurora . O duioşie netră ită acoperia golul unei tristeţi de zvrătire a un e i temperaturi scăzute. Mi g1nclesc totuşi la oscilaţia întrc 
trîmbiţe neprevăzutc se deşteptau la atingerea unor degete lumină ş i tenebre şi hot ă rît lucru: Întrc cetăţenia iubirii .şi aceea 
de suferinţă. Odată descoperittl această substanţ:i a peisagiului a urei m'am :nvestm'Întat în odăjdiil e celci dintî:i . 
me u l3.untr ic a r trebui să mă adîncesc în ea s ă-i precizez COll- De nicăi ri inima ca o pîlnie prim eştc untdelel1lllul sfînt al 
tururil e să merg cu un 'pas sigur spre acea exaltare rund peste întinderi un cearceaf din cas.cade ŞI extaze. 
eterne de atîtea ori ptevestită la sfîrşitul oricăreia . din i braţele tale adorah ca un porumbar gunc cu toţi 
despletite. Şi totuşi cU e adevărat din toate acestea? Un visurilor În evantalii. Atunci mătrăguna devine o ga-
faptu ra mea începe să se deosebiască de nebuloasa atît Inci parcurile chiuie ca o năvală de butci în Iluntirc, 
pILiti.r~ ca ni ştc hore uriaşe pest~ creştet? Unde propria mea cu pocnete de pistoale şi stere sfîrticînd aerul ca bi·cele. Ura, cade 
s"Îcnire ca o şo pîrI,ă Încetează să alunece prin ni1inele de nisip ia fund şi peruzelele .cercuind unde se sparg Într'o fanfară de 
ale minutului ş i se opreşte pe ghizdul acestei -Fîntîni de crc- Lună\'estire. De cîte ori privesc Înapoi nu-mi pot opri mintea 
puscul ? Cu pă rul 7n flăcări ÎnspumÎnd un armasar d" incendiu de vrăjmăşie . In urma mea La pIetrice lele 
merg spre Ci definitivă contopire cu unirea, in,cerc să- poteca închipuirii de Prăzlea sunt numai semnele 
ca pe o frunz:l trupu l de geamu l veşniciilor nealteratc mele virtualităţi de Înfrăţire. Nici o mînie din trecut 
in clipa în care îmi voi fi pus ·În Ideget Jnelulullei revela eşte pîn :i aici. Printr'o lentil ă albastri se reH efial<l 
ord inare, toată! făptura mea asem.en i trap'ezistul u i care in el e obraj ii. .' ici o ud nu se resfrînge printr"lnsa 
mu lţimii uimite se av1ntă şi 'dispare deapururea în ai nVll1eţeşte În viitor sau în apus . V'am cunoscut pahare cu 
trecutf.ără putinţă de revenire pes te toate barierele viziun ' Întinse repede la o dorinţă numai de acest cîrciumar cu 
fărîma a ceea de "cu", atît de iluzorie, se vor fi geştept . coarnele lui satana. V.ă ştiu ginduri mîrşave, pă-
mar ile orge spaţiale. , Şi va fi ca o Întoarccre a razE;i \1 tÎmol ă ca rîmele suh !'ăctăcif' ~l ; afl1 simtit 'În 
matern ă. Va fi .,ca un amestec al fructului '\.cu globulele de vitalitate lşul vostrLI pumnale ispitind o înjunghiere sub p~rdele 
din sînge. Dar este zbaterea Între fapte şi arbori de aici o perfide, În iatacuri ascunse sau p e 'marginea ape lor cu stu .. 
lntn' rupere ca odihna cîrdului de păsări pe o insulă de corali fări şuri Înalte peste pietrele ca Inişte buze ude duCÎ.nd departe 
în singllrrttatea de sticl~1 a oceanu lu ' stîrvurile co acii O cI numai şi urna cu otravi e ra făcut] 
propie pe geam p i căturile Într'o s ohotele de bogăţie ale dragostei 
ele apă se arund spre cer, 'Învăluie blestemului . 
al miezului de nuapte. Iau În mîn :i me să-mi ţin sub controlul unei 
de miner s ăi luminez pereţii de drb i ',a:spectele cugetului. Erall1 prl'-
cît de înşeLătoare sunt liniilc care- accentuată lep ă da re a artificialullli, 
goanii de ca,i la Întrecerf' v5zut:-i din a orînduirii literare. Ştie orişicino 
de cea,ţiî. Intre mine şi voi Între mi ..... "..,.. 1'''' lSunt surÎ~urile şi cuvintele noastre. 
atît ele dese îrÎcît Însăşi respiratia, '~U;...:~rislpf (1t·,:m;i·!~ revestire a r Vului se ascundea sub 

Să recunosc prin aceste fereşti de net;~I~:~I~~~~j;;~~~;;~~~; ia din tova. r,qş ii mei (les sinistres 
drapele nesigure, ga lopul unui taur ne scu;npul 11lell C IC'ude Semet .: 
gîfîitu l b ::î trîn a două fantome de uragan persecution). 
[Jutem şti? ce putem şti?), de bine si de dlu. este pieptul Pe atunci () tristeţe ddea brusc ca o pas l re fulgerată 
păros a l pămîntului , sunt atîtea coji de alune cated ralele sunt În cea mai sufleteasc3 dintre grădini. Turmele de vite :ale 
a.tîte ;! ş,orburi în care otrava fulgrrătoart' el năpÎlrcei ' te pîndeşte nopţii Îşi cI ăti nas e ri tălJngile şi a ternuturile paturilor se r :d ic:lu 
lJngă parfumul suav al ferigii. Nici un ochi nu leagănă in a- din odăi, călătoriau (,prin apele spaimei ca nişte iceberguri 
pc le lui o gondoliî de bucurie paradiziacă fă r.~ sa-şi rotească de CÎnep!î.. CU!11 să întrerupi cu o mişcare a ,l11ani\'elei acest 
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scurt circuit lăuntric, distrug:nd toate punţile spiritului aruncîI:~ 
în prăpastie cele din urmă baloane cu o~igen, ~ l,e speral~ţeÎ:' 
Era o dezvăluire neaşteptată ca ve3tea dISparIţIeI ull,el fllnţ,~ 
scumpe fă ră de care pusul Imesei sa:1 tl::m?iţarea ~nel b~~c.urll 
devin fă ră de noima Golul acela Llsp ,ndll1du-se In gllll, a
dÎncind limba În sarea amar1 a unei deZllldejdi perpetue cu 
in omnia sfredelind ochii in t nebre şi re3piraţia iremediabil 
ÎjI1 ăbuşită în fiuturarea ~ llltrebării "Ia ce bun?" cu sdlteau~ 
transformată Într'un sicriu de cirpe cu 'I:isarea br~ţelo,r ~a 
aHrn ca ni te panglici inutile, Cîţi nu erau asemeni 1::'le lin, 
odă i singuratece cu pereţii dindu-se În lături sub umerl~ une: 
mihniri imense? Clţi n'au auzit atingerea de geam a mlnelor 
unui schelet cu anticipaţie, cîlţi nu şi - a u zvÎrcolit capu~ lntr,e 
perne fă ră să-şi poată limita oezastrul şi disperare,a, l~ta, vstn
gam: toarn 'i -mi În mÎncaŢ~ licoarea,aceasta, e , nu~nal peJuma!.)t~ 
rea la gust şi Îlmi vei rupe legăturI,le ?e o r~alIt,a!e ~bs~nta ŞI 
rece, a a CLlm , cu o deschidere a stIclel num ai , al I11g.'H.lLIlt ete
rului S1 se liniştească în insesisabil şi albast ru . 

• 
Să mă Întorc aşa dar la şipotu l înviorător şi clar a l iubirii,. 

ă-'mi prind pe 'umăr funda de azur f- prietenie.i. Vic~orABraun~r. 
R-ostesc numele tău şi În odaie, /Î n ceasornicul de niSIp vin curţIle 
i:npă răte ş\ti ale istoriilor n:onument~le s~a . fă;ut o t:! c~r; ne
clintită şi albă ca o proceslune de zapa '~Ll !mtr o clopotnlţa sub. 
care sunetel e nu mai pot fi transmise, Victor Brauner, Timpul 
s'a şters , timpul a redeveni,t, el însu,şi, Înţel~gi? /LU mai este 
t illlP, şi totdeauna ÎlltrevorbI~Ile cu !Ine ,se f aceau p ~ o su~ra
fată de eternitate , cu ochiul ŞI g estUrile lJberate de OrIce oprire" 
pl~ltind deasupra tuturor piedicilor p e care convenya ni l ~ 
arun cl În drum, Lampa re intra , cuminte , ca o bLtcat~ .::I e vata 
în urechea tU ;l1ultului d e părtÎ~ldu-se şi noi doi rămÎneam s.us 
pcndaţi în aer vorbind şi :ni şCÎndu -n e cu o sim,plitate :1J::rareaI ă 
fără nici o jen ă, tJnă spaţiu făra calendar, O 1 Cum mal r, d,e~m.' 
cîte nu ne istorisia:n ce 'de imagini n'am inventat fără mCI o 
sforţare totul petredndu- ~ e firesc, cu sveninltat~, cu, o ~etul
burată bunăstare, Dar ma l ales , sunt p atruns aiCI c,nd Incei c 
s l l ămuresc acestea de ceditudi nea v e şniciei în care ne aflam , 
de siguranţa că stăt~am ~e v?rbă Într'o n e~n~oi;lnid ete,rnit,at~, 
Da mi-aduc aminte: amll1dO I vorbiam ca Ş l Cl~ul (fin Il lIIurd , 
de 'flcum, Da, aşa e: murisem, toate se şterseseră; n'ai băgat 
de seamă cum pe reţii , tavanul , podelele se topiseră pe I"J 

aripă a vîntului? Cum toate erau ' intr'o p erpetu 3. egalitate) 
nemaiexistÎnd în ă lţim e sau coborîre neted sau aspru , aplecat 
la dreapta sau la stinga ; ci num ai O nesffrşită conti n uare a a
celea i linii o vibrare a unei clape Într'un p ian ca o inim ă , 

Şi În vremea asta, tu fumai sau arcuiau ap e d e culoar , CLI 

faţa tot mai subţire şi suavl) cu o haluciniiiţie, de ,? esent şi de 
poeme, Zil e le ş i nopţil e se p~Itea~l succede, I~inson ca un g~a
măt de pene) ,puteau acop eri cnstalu1 anotlmpunlor si.lI;pnn 
zătoare pentru noi Înmărmurirea şi liniştea rămil~leau nesC1zute, 
conturul i gla ul nu e rau ,pregătit e şi nici urmate de nimic) 
nu a t epta:n nici o rl splată nici o schimbare, nu ... hăgeam 
concluzii ş i nu prevedeam cons Cjcinţe ci numai svonurile ş i 
criptogarncle se nă pustiau in rîs ete iar În p 3. lme ne s :i ltau 
baloan e le pc care furtunile le l ă sau s ă cadă din rochiile lo r 
albastre, Dar să-ţi reamintesc r evelaţia: 

Sala erI n einc -l p ă toare, i larma micilor capitalişti brcslaşi, 
sa.u chiaburi î nfîmfaţi aeluna1i acolo de o pani:câ. obş tească, roia în 
~tmosfera acr ă, se amesteca cu huruitul patimilor ca nişte 
roţi În gÎtleje. Ce că uta:n acolo m ă Întrebam, aşa cum te ridici 
din omn în capul oaselor şi nu poţi pricepe prezenţa 'ta 
lntr' un vis carc ţi- e stră in , ce că utam ,ar-olo cînd drumul mel\ 
nu trecea pe dinaintea porţii de tain) dar a ve., it din tC'inebre :un 
paznic pus s 'i -i primeasc:î pe cei chemaţi ş i am urmat pentru 
un altul cara cu Întortochicri şi vuet în umezeală, Nici o punte 
nu era cu putinţă Între \'iziunea din mine şi fra mÎinlările fri
coase ale acelora, Statura mea Îna l tă şi scurteica Îmblănită pe 
care o luasem dela tata 'îmi Împrumuta o hotărîre pe care cei
lalţi zgribuli(i şi hîzi o ocotiseră de căpitan vădindu-mi :0 
sigură pornire spre supunere fără s,::t poată pricepe ab3enţa şi 
evadarea continuă din vocea şi ochiul meu. Voiam s ă ,sparg 

u -
POEM 

Peste creştete, luminile âu sunat ca yalmile de sticlă 
şi bărcile elin sînge au cutremurat unde şi căi lactee alte În 

[ochii tăi. 
1n mîni s\m modulat păpuşi de a ier, tipetele au de\'enii' roşii 
Şi inima a prins În zigzag iluturarea cţe yoal din mersul tău 
Printre fantome de statui cu buze de argint ne-am s\ irlil 

[llll1brele în spirale 
Si cînd tăcerile din noi s'au simţit ca o strîngere de mînii 
]~e-afll injectat în morfină noaptea 
Morfină-amintire ca o scufundare din Yis 
Cum mai fumegă su fletele în cari te-ai alintat 

raul IULIAN 

digul acela de carne neÎnsufleţită şi proastă să-mi scutu r mem
brele de atingerea lor terestr1, Cî~ld deodată, peste mulţimea agi
tată ca trupul de argilă al unui bivol) s'a arătat, cu o chemare nesfi-
pÎnit'ă o flac1ră blondă) mi-a SUrlS o păp.ăd i e de ci.ntece, s ' a ~lătin a ( 

o că delniţă de ai urări şi de (m iresme: era capi.11 ' t ă u Victor 
Brauner, Nu era , numai suavu l chipuilii care m'a făcut să 
ml) apropii şi să te Întreb cu ,o emoţie de certitudine dinain tea 
buclelor unei prietenii ca un aflux ele sînge spre inim ă , Nu vă 
preocupă arta? Sunt pictor, ai răspuns, Şi am fugit <'lJll:r. doi 
din lăcaşul acela 5n care fără justificare) un destin ne îndreptase 
şi ne ' Înfăţişase unul) altuia, 

A urmat sublima preumblare în "parcul CarOl , era în 
ajunul Paşti lor şi clopoteI se distingeau din şoapta zăp~zii 
ÎllCă tari spre topire, cu o singurătate ca un ,hamac uri aş, 
Între arbori , cu o umbră, fugind 'peste aerul lucios ca o sticlă , 
Cum să nu CÎnt un imn grădinii acesteia aruncate ca U, il şorţ 
,d e mirenmă şi de cer peste ' genunchii oraşului în negura, 
cum s ă nu înalţ de aici cupa unui vers pen\lrU palloul cu zborul 
O oglind ăJ ele lebezi şi frunze) prin care cu oche larul palid 
al lun'ei am desluşit Întîiele tale ;desene) am Învăţat ,prime.1e 
noastre posibilităţi de miracol. Noaptea se legăna În tr' o res,pi
raţie de ghiaţă copacii ca nişte ciute, săriau inapoi În desişuril ~ 
de umbră la apropierea noastră, şi aplecaţi peste bucuria Ull CI 
regăsiri , În s lo\ ă , nu vedem osînda scrisă prin crengile ~'p'il
mÎntătoare nu simţiam och ii duşmănoşi dilataţi în fantom '3 , nu 
auzi am pasul funebru urmărindu-ne p e o drăruie de luceafir: 
Se, apropia de ziu ă CÎnd am descoperit deodată că suntem slngufl 
că fiorii frigului ne stră bătuseră şi am ,voit atunci să -i veste~'C. 
şi lui ,Că lu găru minunea \'enirii tale, Ţi-aduci aminte l-am tr~z~! 
din somn la geamul de p l ianjen al odliţij di~l curt a bis : flC II 
p.ărăsite, Dar plimbarea aceea pe o panoplIe de aer ,l11tre 
butucii răsturnaţi ai norilor, cu lin jăratec de n e linişte sÎnge
rînd braţele şi ecoul a fost argintul pe care mai tîrziu aveam 
să gravăm monograma d e , i~1Vi:tib,il 'Şi de r~velaţie: Cu" ~usol,a 
aceea pe inim ă, putem navllp recIproc ţ:e on,care dll~ ~13nle VI: 

sului nostru, Ne regăsim Intotdeauna pe o banchlza boreal a 
dup ă ce Între scorpioni şi talazuri am voit s ă rupem coraliil e 
de repaos, sau mărgeanul rar al iubirii, Ic?anele şi, chenare! e 
ta le mută În nesfîrşit prezenţa unor pereţI dureroşl. Şi ' ŞtiU 
că În fiecare d in tonurile şi lin iile c;re ca Jlişte ,panglici se 
desfac din mădularele tale , e o fă rîmă din odi hn a p_ o terasa 
de spum ă, a unei păsări astrale, Şt iu c3 fiecare contur pe ~ar~ 
mi-l dărui e o ancoră mai mult aruncată , În adÎlncul veşnlclcl 
de a ici şi de pretutindeni, 

De atunci am ştiut d. ~u a trebuit vii să, aduci În mî:in i 
un foc pe care nici 1.111 Prometeu nu-l zmulsese Îil.că, Şi deaceea 
trecerea ta printre lucruri ş i oameni se face simplu,. ffră stră
danie cu bunăvoinţă şi cu neputinţă de cio.cnire aşa cum, umbra 
ca o farf uri e neagră a lun c i, peste şesurile Cll co.ceni şi colibe,. 

ilarle VORONCA 
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Statuia din aler , , 
lui EDY 

In monulllentui de marmoră \ Întul bătu 
eu un dangăt lent fmn7.ele şi o pasăre 
strîngînd sub aripi liniile spaţiului se mo
tOl'oli şi căzu lîngă. primele trepte. Un cutit 
s\ elt ca o Iăcu stel. urcă ş i scoboară pe cele
lalie; un cuti t care \ a tăia În licurici pan
tofu l de aur al memori ei şi lulburarea 
liniilor de si le\:, În care, Întul Îşi face cute 
de opal, - iar, cantlerului i-a rămas un singur 
surîs şi spada albastră de filt-frulllos, rugi
nise într'o aşteptare vidă . .\duceti cuferile 
cu apă \ ie, nu Înţelegeţi În calul mut şi 
dur fiorul de-a Ului izbucn i odată sub fe
reastra luminată. doar de buclele blonde 
si mîna de s'ub gratii ca un crin în coli\ ie, 
:11' li \ rut sii slllulgă 'un snop aspru din 
eoamă, un picior diafan din scarii, lin fir 
de sînge din inima În goană.? O oglindă 
e un coridor halucinat de profunzimi, cu 
treceri spre încăperile de zinc, prin nămolul 
de argint şi escursiile ·în prh'iri ca o gon
dală alunecă în tenebrele fluide. O rază a 
gonit o albină neştiută din văzduh şi s'a 
frînt ca o f'loretă în medalia de piatră a 
nopţii. .\cum vor Începe reptilele Sel. lunece 
din inel În inel, tÎrlnd un lant de otravă 
prin cu pele ierburi lor. Cine-şi mai aduce 
aminte de ca\'alerul Împietrit? :\ umai fulge-
rele cîte odată au Întins o mînă să su r- M, H, Maxy DESTINUL UNEI ZILE FĂRĂ VARĂ 
prindel. ch ipul stins În cătuşa spatiului şi qdă de ,pumnale ş i 'n ilwizibilul ,is al ma- SER P E N TIN A 
'au pierdut prin biciul fără \ Înătăi al guşte- teriei mînile fecunde ale noroiului , l'Otlln

rilor. Ln iz\ or i7.bucneşte În panglici ş i jesc Încăodată mătania frun7.elor, pieptl.ll 
ecoul ascultă la uşile marilor pietre, şoaptel e fructelOl". Cine \ opseşte În şe\ aletul pomi
putrede ale epocilor anterioare, mersul lor mil'ese1e roze din zi:1l'zări? Străluceste 
rar al renilor, - din copitele cărora au rămas grădina de candelabre şi astfel, ,a tr~ce 
in cremene medalioanele 0\ ale ale domniţe- pe lîngă statuia celor patru sezoane, bu
lor suple. Ln pas, o prh ire, un \ eac de clată pri!l1CI.\ ara, Clllll trec femeile cu fTll 

at'nănu nte, poate, desP~l rtia , de statuie, banca museţi eterne, pe drum În după amiaza 
RC care cerul eclzuse de pe umeri ca o În care eşti Închis, în odaia fără ocheane, 
qmn ta !;ii stele le se ronţăiau sub tcllpile de migrenă. Aşa se \ a petrece fetră e\ i
transparente În prund. Ti-am spus că de- tare faima grădinilor, splendoarea subţire 
parle, unde\ a În cîmpul de 1ll0rc.0\ i, Într'un a J~etalelor, petalele subţiri ai paşilor tăi. 
Ît de pămînt ieplIl'ii alhi tă"ăliau o zetpadet lPe~:i.1Il alt ţărm, după barierele de sticlă, 

r,alelă , pentru o re\ edere tristă ş i glacia lă o mînă de ,ăzduh ridică spre botul de 
prin să niile cu zurgl:tlăii 50nori de gel'. Dar \ iezl1l'e al stelelor tOH'itul unui crin, cînd 
acum o antilopă crapă de 7.i În pragul mîinile tale se Înce nusau În amintire. 
crdc a l primă\ erii; o antilop,I de puf des- De mult d E' tot, ran'liliile s'au' întors din 

rhide lin ochiu, unul singur, pe~te zidurile escu rsii cu ochii cocliţ' i de frunze si cu 
ol ale şi calde ca o pleoapă ale aurorei. plămÎnii În zdrenţe alb~tstre sfîşiaţi de ~C\ ila o trîmb iţă gîlgîie apele de argint, o trîmbiţă ascuţită a lll11nt:ilo['. 
de culol.'i aJarmează floril e şi ascultă clin- ~u-i nUIl1,Ira în gîndul ca un sÎmblll'e 
rhetul primelor raze pe geamlU"i. Ln mur- , statu ia cînd printre ei eram şi eu? I l! 
mur ele aripi răstoarnă cuihurile În coşul eram ş i eu acel aş predestinat şi IJratuit 
s arelui şi insectele de planuri mmi , cari lucrător al Întoarcerii spre un declin ca o 
a I tinut strînse . În beznă portile grele - mînă pe care o tmgi ÎnapOi [ără efect? 
'Îl'tÎie. Faetoanele gonesc pe străzile cu Printre săb iil e de foc ca panglicile de fier 
alea (~e granit, aducînd în doniţi mugetul ale şerpilor e Înoadă În bucle glesna spre 
lil şi înspul1lat al cirezilor clătite În allllll'g o muşcătlll'ă din azima tare a holo\'anilor. 

ql \ itrio l. Cînd a i intrat in apel. pÎml la genunchi, 
In leageine pruncii rotun zi mestecă În planeta scoborÎse o t reaptă În \,id şi o nă

ingiile mici ca. mărgelel e, steaguril e lapte- ruire Hla"l. (Uc c reştet mi-a tras pînă la 
i, dar) ictoria se apropi cu fi eca re pas, tălpi o pleoape'! de funigel, o celulă im i

l! fi ecare deget ridicat În aier, cu fiecare zi bilă şi În ne~are trandafir un pumn de 
nlbrăţişure. Pomii fac ' ub pămînt, prin fier incandeseTe nt mii amenint,l. In somn ul 
,idelcini, paşi mari , pre cel' şi'n piscu l tău de după amiază printre arbori dintr 'un 
inlre pul pe, prin ede", ei sul de ca rlllin boschet de nelinişti te-am scul ptat În preaj
rin floarea de febră, un gînd cotrobă i eşte, ma statuiei din materiale ductile ca o\.igenul, 
omidă putrezeşte zig-zag-ul lumii , şi se umbra, frica şi l ebăda . 

lPl'ăştie În cele 4 puncte oamenii \'erzi De mult, Într'o epocă de pÎslă soarele 
(' renaşte ri cu mîinile În Aădiri. se scursese, crepusculul a zornăit pe zi-

n deget pe frunte apasă o savană to- duri ca un convoiu de asasini, cine a a 

pentru GEO BOGZA 

Am răscolit cu dinamita unui clocot 
gluga ceru lui , dintii pietrelor au scrîşnit 
şi buzele pămÎotului adulmecă azurul sîn
gelui din inima stelelor. 

I 'ÎlfÎi , steagul celor 22 ani ca 22 stea
guri a unor state-unite. Ln chiot Îşi flutură 
coama prifl artere, pent\'ll zîmbetul \ Îniului 
ca o strapontină a \ isului. Ceata posteazi'i 
lumini nude pe uliţele cu poteci de scÎndlll'i, 

Jnlătur plum]Jul elin glezna pasului ~i 
iatet-mă [ără zăbrele. Cîntecul femeii cu 
cicatricea pe frlll) te, na ul Îndoit ca un 
deget, miro de hruJJă , ufletun ţi:lrllşal cărnii 
e un şarpe În ioima mea, CUlll se apleacă În 
fîntîni, CUlll trece prin ~iride, cum e\:pin'i. 

\ I ' aşi place fotograf pentru mire, e şi pen
sionari LI decoraţii, s,l pri\ e c negati\ lIl. 
S,l pipăi sufletul Înaintea luminii. 

\ rei să-ti aprinzi priYirea de stele? 
\ ertical semafor 0/. S. E. \ \ . 
Vrei ă yezi soarele mai rotund? 
Te apropie. 

MOLDOV 

tras cu puşca într'un ecou şi lumina Îll\e
chind pe geamllI'i iţi dă prilejul din ce în 
ce mai fertil să iluminezi prin . mişcările 
tale Înctte' de după draperii. In mîini. 
aplecată pEste o ela, iatură de foşnete, ai 
ridicat pînă la Înălţimea serii o lespede 
rotu ndă şi ai dus o prin pmcuri ca un 
hera ld. Intre orele absente erai un popa'i 
prezent, În grădina de ,ulmi crengile de 
sa re foşniau şi ascultai Între paşii opriti 
desfrunzirea d e metal a peştilor si ca Ull 

colier valurile îti ajungeau pînă la gît, - iar 
cînd am vrut să te trig ca să te pre\ in 
de înecul invitaI)il spre care te adÎndai. 
Eleonora - Îţi uitasem numele.,. 

gheorghe DINU 
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JAR K A -ROMAN IN 6 GARI 

Il cht:ll1a simplu şi rom in cşit: V. O . State . La 7 alli, co
l ecţion a r . Co lecţiona hi rtia din .clo d. Acesta era un.icu! pol a l 
int ersect ie i de a sel1l Il1,He CII fIUl croI lInoli t al UliUl fost fost 
ş i \' ii(ol: ministrll clar con!.imporanii ~ ignurau rec ip roc [.1 ,<: -, 
L IITI dou ). linii paralel e. Ag nt de CIrculaţie upraveghea In 
~,; u u e le;ne niele familiei la fiecare intrare, la fiecare ieşire. 

~~1l0 , te bancnoiele ciup I n, iro , consistenţă şi culoare, le ~rdo.na 
În şa pt e ela e În pachete cîte IO() legate ~u. funte. ca ~crIs?nle 
iubitei, cu fu nte din p3nglicil e Cll rC.l ocuLIl ŞI deo~lbea II1folIo·ul 
tatei. al mamei, al celor dou :1 surori gemene, cel p ersonal. al 
servitoarei ş i al oasp ţi lor. 

La 1-+ ani e zeţar în tipografia bunului gust unde progre
seaz1 În progresie geometrică. Intr'o zi l'am surprins. ciţindL,:şi 
ziarul reflectat În oglilld l : Înţelegea mai prompt cuvintel ras
turnate. Obiecte le de car-i se servea norma~1 erau cde perfect 

im etrice utilizînd ră sturnat ş i d ela dreapta la stinga celelalte. 
Fentru a -i m3. id entif ica am defilat cu bregma înşurubată de 
parchet de'l nu era <~ nolill1pul c\ownilor. 

n nou ght:izer iru,llpe la 21 ani: il/Jlel/fia ş i friut de 
uprima re . EI vor s3-i fure invenţia EI vor să -I ucidă. Il 

c,lle:-na s implu ş i romineştt: V. O. State; ÎI cheal1l ~i s implu ş i 
Ja rka. U n pseudonim ca un domino, un pseudonim ca o cortiJ1ă 
de raze in\' izibile de care se plil e illvidioşilor se ', 0 1 neutraliza 
Aparatul pentru captarea căldur ii ş i luminii so lare era o cutie 
de ch ibrituri lI1ir'un bUlunar a l ye tei. Un mecanism primiti v de 
fr ecare ii pl.'rn:ika SI e lib ereze -- în fiecare lun i:i şi :SUD 

orica re 'm eridian-că l dură şi lumin ă . Jarka iJl\' en'tatorul , pc 
trach, se răsucea CU resort de robot şi pietonul hazardului 

era in': obilizat de g uler ş i d e palm e În cascadă . 
ii pl ace S3 di cute de pre Edison şi Columb ş i· s usţine 

America o invenţ i e pentrucă un continent din dou 3. triLU~ghiur i si-, 
mdrice poatL' ri numai x-JlI ec"aţie i unui m a tematic. 

La 2 ani obţinc aprobarea Ministrului S lî. n 5 tăţ ii S3 viziteze 
o ca :t d e Se\lIatale ş i se i ndr.dgosteşte cu core'diiudinca ~ i ircfu
(abili latea unui ceas deşte pt \tor d e Rom ·nia-Mare. Trico lo ru l n':l
ţional pe cap În tormă d e cJp l ţin ! de za !11r il induioşeaza. 
Pi eptul ei dou} mere renete şi ex poziţie permanentă de me
da lii, dccoraţii ş i insigne de postav , hîrti e şi hirtie-suga ti vă po 
licrom e e un simbol. Un scurt circuit dialogul în miniatură, dar 
a fost dialog pentrudi lubiau cuvintel e gre ceşt i. 

- Imi permite-ţi?: Jarka . 
- IncÎntat1 . Înt RomÎnia Mare, fiica lui Mihai Viteazul 

ş i ora lui tefan cel Mare. Servesc şi de Patriarh. 
A doua zi o floare de z:l pad 'i (Ia urechea nunţii) logodna . 

A treia zi nun ta i dî.l ătoria d e nuntă . Şi-au comandat dou ă 
scafandre dou 'l apa rate erm etice' ca unele p oeme, cu două lu
carne ochii ş i cordon ombi lical la dld ă,.:: ina capului. Tritonii , 
salamandrcle ş i protc ii e joac,l de-a ascunselea ş i se fugă resc 
printre arbu tii din cheagul Îngelui d e mărgean. Alge cu 
roch ii dc ge latin <Î tremJlra fo .nc c ş i un n eguţător de 'vise ' 
ro.:togoleşte dccoruri la fiecare înclinare a baghetei ~I e 
coral. Stelc cochete g Iti tc d e bal cu p:.ltru trene se ap rupie -
sc dep'irteazfl ş i primesc meduzele de fum. Dar Jarka era gen
t leman ~i indispus. AC\'atic, pI erduse d in g reuta te o ega l ă c' t:me 
m a pa de locuiel. Conduse pe Romînia Mare pe un re-eif madre
poric ca lin socl u , îi secţioll l respiraţia cordollului şi dărUI (era 
gentleman) prima statui e care d evenI idol pentru peştii adulţi 
ş i s pcrietoare pl.' nlrtl icre . Jarka reveni ,În greutate:! iniţi 3 1 il , 
s ing ur ş i con vins in d iso lubil. 

La 35 ani, Jarka era v'.idu\· cu vechimc şi gradaţii. Citea. 
Citea ÎII oglindi discJlr. uril e inundate d e j ă rătec patriot ic ale 
lui Oambetta , ub" nţionase o viaţă rom an ţat ă şi clocventâ a 
lui Oambetta era man echin p entru o mamelă senegal eza c'" o 
gambetă i purta gambel e În coloane ionice. L'am regăsit Într'ull 
ate lier unde cuierul era Rezervat idei lor despre univers, flori 
şi umbrc şi consuJllÎncl frictii cu un antisepti(c antisce p tic. 

O f , un'.e p ..'ste \'eacuri ca un şev<,lct, un tub ro u, un tub 
\' iole t si ,!?rka (construie te tu s en: inţe ' nt reb '. ri i numere 
pictura misticomatematica: 

14, 

Cum definiţi VOI pe ? 
DUMNEZEU • 

863 629 600 VoI. UNI V E R SUL U 1 
. . ·000.000.000.000. :100.000.000.000.000 

Aflaţi-mi? Diametrul? 
Sunteţi DEPARTE de centru ? 

mm. 

E tîn ă r ş i arc ..\2 ani. O furnică îi furnică .mpil e. S'ar 
vr ea că l ă torul in imei sa le. Arc un zar cu 32 fete. II arunca i 
citc şte Berlin. A 'doua dimin e aţ'i citeş t e ziarele la Berlin . A 
nlestecat franzeluţe cu unt, cu fumul, cu fabricele CLl berlinuL 
Aruncă zarul: Ţara de Foc, Congo, Paris. O savană sufletll" 
dc~vcş ~ e c,nd pe s ugativa retin <' 1 \ in legiLlni clişeie de supra· 
impresiuni şi Înving pe ÎIl\'ingătorul clipei precedente. , 

Mai 26. O tclegra:l12 noaptea. Un semna l de alarmă ce-l' 
trădează scheletul ele mucava al inimii. telegram ă din W eimar 
Jarka ist gestorben. Burgermcister Or. VOII Schattenbach. ,i 
inima schimb.1 pasul ş i pune un Înt re rupător gÎt lcju lui. Cîtc\'a 
secunde o ini c rf c re nţ" I, compartimenta l' din piept se uJ1l!la 
ş i Î'ncerci o căde re prin vid. Jarka a murit, a 'lTIIWit! e mort. ŞII 
Weim ar, ai reconstituit sfîrş itul curse i. Agonie lucid ă de d :min ea\ 

Moartea ' i se plimb'l ca o supraimpresiunc În cea ţă p 
ecranu l ultimei zile . Ş i-a cuunp '\rat o ag~ndâ unde a SCriS 
singura adresă care aeleverea un prietcn, UJl :singur nlllII 
de care se şt ia iubit. Numele tlu . . Apoi supra-impresiunea i S 

desluşia cum o muzid. ce se apropie în capul coloan ei. L 
,?rele -+' . în ~asa muz,eu a lui .Ooet~e, s~ .culcă ' în patl~1 
lJ1 carc nimeni dela 1832 n'a cutezat ' ŞI rosti: " Mehr merdc 
At.ît. Dar pentru o ÎJlfr~ţire Între francezi lş i gelfmani un trata 
aliniat de rocă. sas a PANĂ , 
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EVENIMENT 

Stau foi să cadă , sure fa ;' ; un ce rb 
cu piele noouroasă de p'l durc 
a spar t. o cl ip"l , liniştea d:n cer : 
- şi lin iştea s'a cl ă tinat. u şu re. 

Desigur c.1 acuma Dumnezeu 
a scobori'! din car cu sfi nlu Pelru 

şi sller 'a! de cÎni;ts 'i greu 
pe piatra alb ~,- a unui ki.omelru. 

o faEi paşte caprele'n p lşu n o , 

ş i iat:! pe p'âminl s'a 'nlin s cu 'nce lu 
să st r î ngă 'nlr' i nsa ce cuvinte spune 
În şoap tă, Dumnezeu lui Sfînlu Petru . 

191 , 

URÎ TU' L 

In casa de tă cere cu iederi şi urzici , 
plin ă Cll sllllin de bufniţi c:rne cu. ochii m:ci , 
nimeni nu şti '~ loamna cînd a intrat În c lsă 

şi anii de \cÎnd su rpă p'lraţii ca să iasă . 

Un clopol surd, la ma'o:! şi l a culcat ch ema ; 
avea şi-alunce:l s p artă ar l ma ş ; coclea 
şi - I ascul tam , cu gura pe lesl.ed'e, cum geme 
să ţie'll loc mo:azul ş i cu r ~e r ea de vreme. 
Molani de portelan cu ochii verzi au t Jr3 
plecarea'n lum e-a cJar C3 nu s'au mai Înlors ; 
dar s'auzaau În ,sear.ă cu g ~amll d} l ' UZ'3 

clapele 'ntlrziate pe mîni. C3. n:şta buze. 
Poate e mam a ca re mot 'î. iJ 'n j ilţ, aic i 
coase cio rapi de ,I În'! moale 1J'3nlru bunici 
Dael-ar cîdea od alli plo ile ro şcava n e 

prin mădulare-ar curg ') , (h l nou Cl prin burlan e 
ş iJai fi în casă si ngur. pus·tiu şi mlll1oton. 

ca'n insul a vreunui s'ilbatec Rob :l1son. 

1921 

Ţ O C A 

Te rup din rev tlr:c p'ri eten.l şi soră 

fiinţă despletită din ,somn şi aurorJ., 
ba li)on În vis, cu bucle de pls'i ri p'en'lru vid. 
In muşchii tăi ai cîntec. ureche 03. În zid . 
ş i s tră luciri de pietre p i ~ rdutil . ca o m i n ă. 

Sa clatin1. În t.ne oc ~ an 0 1 3 de I Î111. 
In Illrul tău din care se împletirli corzi , 
'S'a misluit Il rivirea salină de matrozi 
plecaţi să se usuce la soarele din Irop1ic. 
Cît de departe-ti pa re p'.J mîntul microscopic 
de-al:);' de unde omul e puhav şi urît, 
şi-:oraşul În genunche cu frunze,le pe rît. 
ş i forta l e nevo asă de-a S'3 c'in pe sine, 
şi moartea adormitl cu caatel e p ~ sine, 
c'ai vrea In ,tin e-o se'V,ă sij urci. cu ochi ' nchi şi , 

ş i sîng ~ l e prea vin !!.t şi asp ru , tie i r i şi. 

1917 

..... .. 

b. FUNDOIANU 

Ziua cea mare 

\ ino, ureil. Chiar acuş pe ne le ce le mai uşoare, scafanelrieri ai aie-
1'1I11Ii, Il' V OI' l'ine ele gtiL 

l' illllÎnlul nil poarl i, decît ce ia ce-i esle necesa r.' şi pl,sl,rile tale de 
('en mai ginga~{1 specie, SIIl'ÎCI. In l(lclii tristetii talc, ca o umbrl' Îndfu·rllul 
amorului , peisajul acoper;l tOiul. • 

\ ino Tepede, fugi. Corpul ti," goneşte mai repede de cÎl gîndurile 
lale, daI' nimic' nu le poate depl,~l. 

paul ELUARD 

Victor Brauner OH, LA MAIN aUI ~TAIT MON OMBRE 

PUL SUL R E C E N Z E 

Tlarie Vorollca, poet, pescar, astronom, 'vînător diamallt, co
metă, pădurar novator, stîncă, fuLger, înger tren, pLoaie copac, 
şosea, fereastră, floare, re·voLver, nor, verb, şarpe '['ioară nzeri
dian, cruciat, transatLantic, fLacără, stînd ÎIl veac, În sînge, În 
vîrstă, În cer, În cărţi, În gLas, În nopţi, În oglinzi, ÎIl fluvii, În 
freamăt, În ţipăt, În ji'ullze, În steLe, ÎIZ ţîţe, În :::Îmbete, În unghii, 
În ochi, ÎIl unde, În vorbe, În imagini, mai ales În imagini, În ima
gini În cari aLeargă, se sbate se urcă, Înoată, coboară, strigă 
pipăie, descoperă, descoperă, aşea:::ă, ciopLeşte, clădeşte, conjug{! se 
rupe, se'mparte,fermentează ÎIl sus, în jos, la dreapta, la stînga, mereu 
mereu, mereu, LO'lJeşte, sudea:::ă, taie, Îndreaptă şi alătură, inedit 
alătură ,'orbeLe, IlOrii, peştii, zăpada, copacii, oţelul, frlln:::ele afi
şele, femeiLe, culoarea, pal!llInli l, cerbii Lemllul obrazlll, cartofii 
ceaiul, marinarii, coLomba, povestea, atmosfera, răsărituL IUlia, 
gh işeu 1, strada, vitrina, mătasea, mOlleda, tăişul, tristeţea, tăcerea, 

. hîrtia, seara, pâdurea, cerul, eL intră În toate Cll seceri Cll sape 
Cll topoare, cu dăLţi, Cll puşti, CL/ aşteptări, Cll mirări cu reve-
Laţii, trăieşte, visează, moare, scrie, Înjunghie, ascuLtă, ascute, as
vîrle invenţia, sărută pădurea, Închide cem/, dezbracă gramatica 
îşi sună vocea, îşi SUIIă bucuria, Îşi sllnă tristeţea Îşi SUflă prie-

. ten ii, Îşi sună poemul. \ 
Astfel este Ilarie Voronca În ,;PLallte şi A nimale' ÎII "Brâţara 

opţiLor' şi în " Calea Laptelui" carte de poeme tipârită la im
primerie Uniol/ pe· hîrtia de japonia a cel'lliui şi scrisă desigur tot 
de V01'O I/ca pe vremea CÎnd era DUlllnezeu. 

ALe O O L! 

Aiceaaa! .-\iiceeaaaa! Stoop la bariera raiului. Poftiţi 
domnilor repre~e nţi a Începe, scoate-ţi-viL ismenele iar dumneata 
domnişoariJ. chiloţi l , aicea aiceaaa ALCOOL ALCOOO OOOL. 

- Puţin mai 'departe vintul spîntu rat de g îtul 11utarilor 
şi patronul se masturbează În privată. ALCOOL AL AL AL 
COOOL. 

- Vreţ i s ă ştiţi po"estea ,mea ? De 6te ori mă duc acas:l , 
tata Îm i compl etează dantura CLl ,au r Ş I ele ette o ri ies în oraş, 
Îmi beau toţ i dinţii. ALCOOL alcool ALcooooL. 

- Aicea .\I CEaaaa, uite ,ilsta ,este , de pl atin :.i, îmi dai 
pentru el, un BUTOI. Un butoi ColoSa lll. BuToooiiil. Alcool 

- P1rul elumita le e suspect, te t e te te rog s ă t e te te 
razi pe pC! p e pc pe creieri. Aşa. ZÎmbeşte-ml frumos a ş a ca 
pentru o sută 'ele franci. Bravoo. AŞ.-\AA . URA '\.A URAAA 
bravo Alcool. 

- ATENZIOXE: fiţI cuminţi d vine TRaMVAiiiUL. 
Asta e un tramvaiii b'itrÎn cu barbă Ş I percepte de moraEi. 
Podeaua lui n'a oglindit chiloţi de m1.tase ş i nici scaunele nu-i-au 
pipă it pulpele de sub rochil scurte. 

\. I d 1 

Mi-e SCARB.-\A ce tramvai important , u şi l e lui sunt 
tocite deflorate de malacoafe. 

Alcoo l . \lcooo l Ba Ba Ba Iicule . '- LCOOOOI')OOOL. 
geo BO~Z" 
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SCURT-CIRCUIT 
Saşa Pană 

Implineste azi doi ani de aparitie in tnll1sigentă printre 
noi. Din atÎt~a strÎngcri de mînă am ~i putut împleti un buchet 
cu o rhid ee de fIer pentru nnnta piscl1l'ilor albe, pentru crene: 
1<Il'ea unui timp de tinercţă şi opal. ",cum doui ani o poa!·ta 

.\ urn it sfioasă şi )îngă masa cu \ ictor Braune,;: Saş~ l~alla a 
('11:1 Înaă noi cerIndu-ne colahorarea la "l nu, rensta por

nit,l d in 1ndcIllnui unui suflet cu clocot solitar Într'un v calm 
si ' ntr'o certitudine care se preciza zi cu zi, clipă cu clipa. O 
~iluetă s'a strecurat peste lumina cal~ă dintre noi, Între prieteni~ 
(iini com entionalism rece, fără perfidie ohligatol'ie. O ~i lueta 
misună prin draperiile zilelor noastre toate de purpura. Un 
pri~ten nou a sosit să se aIă.tur~ pe l1lu~he~ llllc~e noi. retezam 
de cîţi-va ani elanul mereu 1ll00t a l unei tmereţl ne\ Illelecate, 
al unei literaturi cu steagul neÎmplîntat încă în ol)oseli. Cuvintele: 
erau temătoare, hotărîrea unică iar haricadele 111 urma noastra 
le ridicam Împotriva unei lumi Închistată in formule seci ş i fa
tale. O 10comotÎ\ ă izbucneşte in umăr tunelul de piatră al anilor. 
O \ italitate nouă a elementelor o căutam cu riscul morţii noastre; 
un elecret punea sub cuvinte polenul de nitro-glicerină pentru 
Ii:lcustde illlponderabile ale poem ului. Cavaleri ai intenţiei pme, 
o sabie se călia din cllvinte măcelărind cuvintele. O respiraţie 
elc bronz o hotărîre de a nu ceda nici unui compromis - nici 
chiar (ad de noi Înşine - ne cu irasează . Prin tunelul tigrilor 
,ii, gazdele c.,u pri\'ighetori În copi~e . foşni~u ÎI1 di,~ţii crescuţi 
pentru o ronţaire ele petale sau de catuşe. Dmtr un pISC un nean! 
al surprizei Începe şi rezidă în ori ce nou născut. O literatura 

LE MARIN 

il fait I'amour avec une femme qui n'a qu'une jambe 
1'etroitesse d'un anneau pondichery 
on a ouvert son ventl'e qui grince grigri 
d'ou sortent les bas et les animaux oblongs 
dans ton interieur il y a des lampes fumantes 
le mal'aîs de miel bleu 
chat accl'Oupi dans l' or d'une taverne flamande 
boum boum 
beaucoup de sabie bicychste jaune 
château neuf des papes 
manhattan il y a des baquets d' excrement devant toi. 
mbaze mbaze bazebaze mlegongo garro 
tu circules rapidement en moi ' 
kangourous dans les entrailles du bateau 
attends je vais premierement al'ranger mes impressions 
les excursionistes assis dentelle au bord de l' eau 
enfonce les doigts dans les orbites que la lumiere creve grenades 
l' urube nous regarde - tu dois rentrer dans la menagede 
des intellrgences 
l' urubu s' enracine dans le ciel en ulcere orange 
ou vas- tu 
prestidigitateur moulin 
sont.lchancreux 
egg'nogg 

a vent coiffures tous les pygargues 

tristan TZA RA 

• 
cu poteci nu merge şi nu Înconjoară decât Împrejurul tău; o \... 
lit'eratură ca un lasso pe care-l arunci pe tine, te ya lega şi ce ni-le păst~'e~ză i-au ~lat,. C~l un ab~,r d~n s" o f?rţ~ motric~ d~ 
mîinile tale nu 'OI' fi elecît vrăb ii legate cu un centimetru de suflet care Il! 1 a adus ŞI ni la apropmt mtr o lubu'e egala Ş I 
aţă de gîtul trlU. O li?ertat~ I~lră hipocrizie se zbate v

În h~'aţele dîrză . O sali"ă cimentează o punte peste un amalgam ele con ti
noastre si se sbuciullla; o libertate se zbate ca o pasare ŞI rupe nente colorate ca O camee, strÎngÎnel jn relieful ei mÎinile toale 
pene col~ratepentru pălăria miracolului. Litecuierul prăpăstiilor, Într'o îmb răţişare ele amanţi puri, de poeti cu epiderma lu cie 
uite fulgii ,alurilor cum te pot acoperii. Ln tuleiu pentru o ele pl'i\ ighetori. 
pupilă si lumea e oarbă pentru tine. Dibuie cu mîinile de cris- Dar prietenia e o tară fără frontiere, În itele flll\ iilor trec 
tai pan~petul inutil al unui drulll fără re, eniri În tine. Pipăie ca gondole de fosfor peştii subterani ai mîngîierii. Oraşele se 
conturul de abur al granitului, genul'le,iunea muntilor. Descon- desfac elin glasul fecioarelor alhe uimite şi miraculoase ca mUl'
sidel'area marelui pachiderm al publicului. a oficialităţii , reye- gheritele sub ochii fachil'lllui. 
renţii si sen itudinei academice a scos ghiara gelatinoasă lmpo- PellpÎie florile printre lămpi sa u lămpile trec ca nourii de 
triul l;nui incorigihil bobîrnac al nostl'U. In ziua 1n care re\ 0- polen pe fruntea apl ecată peste abisul de fum al rc\ e latiei. 
luţionarul Îşi, a mînca granatele În blidul cu lapte al academism u- lată o amantă păşind peste coyorul sîngelui cu căIcÎ i e de 
lui ,a fi perdut de el Însuşi ca formatul mărwşii din ca~'e a i păpiîelii, cu degete lungi ca razele Împletind pe un gherghef 
scos mîna. In ziua în care te "ei Înscrie În iniţialele S. S. It destinul C Il\ intelor. Iată Îmhrăţişarea ei cum Îţi aluneccl Într'o 
sau \ 1. R. D. spaela ţi -se va fI deslegat de pe şold ca un şiret statue ele parfum umerii şi o potecă peste "iata implacabilă 
putred al ghetei şi \ ei fi legat ele tine a de un ţăruş. Poelllui stăru ie şi o suporţi fărcl. sinchisire printre semenii tăi tl'<lI1s(or
cercetat C~ proccdeu de confesie făcută ţie fără reticenţa care maţi prin mimetica oglindă a unei \ ieţi alte de gunoi şi n epă
să-I în ,Ituşeze ClI prejudecata îmbăcsită şi să- I schimbe În mo- saţ'e în animale f{u·ă calcul şi fără relief În spiritul albastru 
nceLă melruntăla Îndemîna oricui, de azlll'. 

Âcum doui pni, acest prieten non, acest luptător hotă- O pleoapă bătu un clopot de penumbră şi Înh'c pri\ irile 
rît se Jipia ele umărul nosh'u privind peste o lume ele flăcări noash'e Sasa chiar când suntem pierduţi printre paşii fără ghid 
În care fiinţa lui, a trebUI să arelă, În care Yisele se '"OI' eles- ai mulţimii : o stenografie se scrie, focul murmură Între gîze ş i 
Iăntul sfJşiind mătasea sîngelui . Ind unul pe care flerul roşu florile vorbesc toate de-odată. -\propierea şi depărtarea se 
al inimii ÎI \a stăhate punÎndu-i În ochi o lumină ca nişte contopesc pierzîndll-şi semniiicatiile În spaţiu, Într'un punct 
catali ge. O lumină alunecă prin suflete ca o mînă spre o ţară unanim, Înh.'un punct acel aş şi care e În inima noastră a tutyro!: 
de buchete inaccesibile; ele buchete posedate în neatingere. prietenilor. Si, în această desfacere şi Împreunare metafi zica 
Sela\ i şi lihertini ai aceluiaşi cer, paşii de bronz ai clopoţelor de certitudil;i , un braţ ridică O halteră de azur pînă la glas,ul 
s'au amestecat cu lanl'urile dintre noi , iar nămolurile de fildeş tău ascuns ca o fiJidă , cu Încrustări de subterană lumină. Ln 
prin tre degete modelau păpllşi pentru bucuria de . niciodată, braţ depline lîngă tălpile de polen ale modestiei tale trept~le 
pentru atingerea de lumini , pentru lugerul ele fulger al poemului. de fier ale recunoaşterii noastTe Întregi. Dar datorită bratului Iau, 
Tunica \Întului stră\edea o pădure desgutată cle smaragde şi dragă Saşa, " nu" a urcat doui . ani de aparitie clÎrzel., pesle 
frunlea se rezema Într,'un ecou în care gondola fluidă a zilelor capetele blegi ale marilor pontofl enormi şi \ izi ca sacii cu 
se izbia de impalpabilele dig1ll'i ale \ isului. paie. ' Dar tu mai eşti , Saşa, un poet, mai eşti . martirul albHsl rL~ 

Sasa Pană \enise Între noi cu tot sîngel e într'o cupă, cu al unui glas elin tine care clădeşte o goarnă din ce în ce Illal 

toate! cu'pa Într'o sorbire, cu un braţ Întins tuturor sacrificiilor. sonoră şi mai pură; mai eşti pasionatul poemelor rare, iubilO~ 
Inir'un profil de păpiidie, acest prieten pe ca re am Învăţat s<'î-I rul fc riitorilor lf'iră poncieră întrc coloanele de moloz; Illai eşt i 
iubim, tine st rîns în clinti pumnalul de sile:\ ale unei hotărîri prietenul nostru, pentru care Îti aducem pe buze fîntînil e cir 
de la care nu clinteşte. O mînă de \ ajnic pîoner nu oboseşte bronz ale panopliilor, lîngă călcîie pintenii sonori ai CU\ int elor 
de loc În acti\ itatea şi în grija re\ istei trecînd peste ob tacole de argint, În mîinile tale calde sărutul Încins Începînd dcla 

u un surîs ca o pasăre prin aier. primul dintre noi şÎ pînă la 
Prietenia lui Saşa Pană pentru noi , dragostea şi emotia ROLL 
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CHIOT ROŞ LA INCEPUTUL ANULUI 

A iuu htrdola n 

i oll a'ci În C1IJ de . an 
În cap de vint 
să cldem p'3ste pămînt 

un jl ii lTI În! cu morţii vii 
pl in Cli ho ituri şi staT. 
Aiuu herdo:ei 

fralii mei 
~ 11Il1 f ; ocoşi 

crunt co ltoşi 

să cii dem Într"o cascad·l 
peste aj}f'Jpiata p:ad:i 

noi tol neam ul herdo lan 
to·tezati Într'u Sat.ln . 

Ciam haid ral herdDl1ic ţipăt 

illp tu 'n si ~ e tap'tu'n sc r ipăt , 

la !]'n d-: ntii me i o chei ) 

liela ca :'a eJ foamei ) 

trUIJu - i go l prin tre cearcea fu ri 
tăv 'jJit În al be prafuri 
a iuu herco:ei 
cîini mişe i 

nu vi 'ncÎn t'i' nu vă âoare 
trupul ei cu ţita tHe? 

la ri broasca o descui 
ş i În cui 
Îm i voi pune oa : el 6 
să nu-i dhim ca3ele. 

Fă ră oa3il ca un ş3 r jOe 

lîngă groapa ei aproap3 

am să fiu un lant de sing~ 

să-i leg trupul cÎn tl s'o 'fr înge. 

A i~u herdole i 
cîi nii mei 

fiI i acum În a:;U searl! 
uri 'î lor ii de afară 

gitul vJ:; tru În ine e 
c5.!re ste le 
ham ham ham 

tiin I ă tr,l(ri epitalilm 
să n'au di Dumnezeu 

ce lac fiicei ale eu , 

Ha r cilindric ca'd " ' r ipat 
pas te ea curgi nd În şipol. 

F :' şii toan am ~-o rup 

am ~ă -i beau visatu l tru p 
ochi-i am să-i -storc de zeam ă 

şi 'm bl tat ca intr'o crama 
am s,li cad 
Într 'un iau 

plin cu tite 

cu maimute 
cu stră moşi 

Îngropati libidinoşi 

~rlvnind putrezi ' din morminte 

( emei vii cu trup fierbinte, 

Scumpului meu Unu dedic 
acest chiot, acest manifest 
acest nevrednic poem. 

. 
• J 

A iu u hen!o.an 
ciini fl ăm î nzi d.n vechiul an 

timpul era. de s: IJr,: r i 
timpul miro~ it pe n ă r i 

timpl:1 vo }tru mu :t r .vn ·t 

roş de singe a sosi! 
a iuu he;do.ei 
toţi pe r ind În ca sa ei 

În ca sa 'n Cl re am iubit-o 
În casa 'n cue am s:luit-o 

cu botul umed să intrati 
molfă iti-i din f icat i 

din carnea aibă de pe Jl'~lpe 

din inima-i o moartă vulpe. 

Şi su geti-i puroi din nas 
l ntreagă vouă v- a rl mas 

femeia vai 
zărin 'n Mai 

frumJa :'ă n nori 
şi i n scr:so r i. 

ca in31;re toaml1 '1 nop'l ile 
să imi liesch i !lă port ile 

sug-fl1du-m ă ca Ile-un susan 
r-e min \) f u d ~ hc rdo an 
eram f ,:imind 
păream pl ;i pfnrl 

dar L' asuri vechi. de hHC:olani 
urlau il1 min:} co u ăz ': ci d3 ani 

şi cum pll n!:eam ,'e'l. Îmi fac . e lm ă 

.' femeii nu- l mai fuse teamă 

era bo l n avă 

de drago3te ca de olÎ'avă 
a iuu herdoiei 
ma i şliti d:n noaptea sfintului ft,ndrei? 
cînd mi-a dat che:a de:a clsă 

şi a murit tipînd 'ca o mireasă 

femeia va i 
ali l a de frumoa2ă' I1 Mai, 

, Şi ial-o a~um in Clp de an 
cu trupu l c i ol' ,ăritl de·un herd ol an, 

\ 

Să bem ' Ia moartea ei un cer "ou vin 
din cupa tftelor - Am in. 

geo BOGZA 

.:' 
y 

POST-SCRIPTU\I P[, O C \R1T 1)[ \ IZIJ\ 

1n spitalul su fl e tului lll CU, illfir llli crrl Cll mâini d ... rl
p,adrl, ' ti le-eri În<Tuc i şat, dI nd vactclc llIul'ibun ... il o l' 
c '.j sten ţi Î n urechca ta, au fost nUlllai ecouri, f~u'rl !'j.un e t 
primol'(Jial. 

Şi În locul suferi n te lo r, carc ce l' c, c re il a rca ab ilă a 
milei tale, a i gllSit num c le fantoillelo/' UIl O!' ,bolnmi , cu 
fi\l;iologie in e'plieahilll pefi.rr.u t inc - ş i d csu mugitrl t i- eri 
s l/'â ns pansarnentul cOl11p ţltim~'ii ş i linctllra dj'! i(ld a 
prhirilo r tale d c marti/'il di'»·tlllllHtil. ' 'f 

Sac/'ineiul, ea stI fi c 'climin·at din lin'C , arc nc, oe d e 
a ulo-purgativ, " • . 

S' A l AI ' 1 ' f" ~ ~ A , \ I cane I ' CI ua, 111 lI'ml CI' ... ' sa, a nta 111 cuuZ' :;;1 
e fcc tc, te , e i d a desigur la h parl c, 

tril/ 
raullULIAN 

u 

-

Victor Brauner FILM "UNU" 
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A u a pă l"l lt : 

RIB C\IO.i\T D L.:SS -\IGN LS - -\doIescence - roman 
RIBC:\IO\, T DESS -\I G;\CS - I"ronrieres hum a ines 

1-\ '( CHNST - La feml11e 100 tctes - roman en 150 gr<I~'ureli, preface 
pa r ndrc Bre ton 

CCH ,",;\C[ - Te \ ue 
\II :I)CO \IODIC LlA?\1 - par Pha nnst"i e l 

La revolution Surrealiste No. 12 
Contien t : -\:\DRE BRETON - Second manifeste du sUI"I'ealisme; 

TRIST. l\ TZAR -\ - L'homme aprO'l.imatif; PAUL L L HD - A toute . 
c-pre l" e; LO JS B II EL ~~T SALVWOR DA U - Sceenario d~ chien. 
andalou; BeN.L I\lli\ PER El' - .l e ne mange pas de ce pain-M! ~ LOUIS 
A R -\GON : Introduction Il 1930; Re ponses Il I'enquete sur I'amom . 

. llJustrations p a r: A RP, CHIRICO , DAU E R 1ST. \URO, TANCUY 
80 pages." Librairie .Iose Corti, 6 Ru e de CJichy Paris (ge). 

\ or apare : 

TRIST -\l\ TZ-\H -\ - L'homme a pro::.imatif 
LEON-P -\ UL I'ARC UE - Histoire des r essol'ls 
U~ON-PA t r Re ~:. - JI'Ialadies de la T erre 
II()LDERU - Les poemes de la foli e 
PH 1\ ELlŞTl - poeme de B. ] 'undoianu 
l\"OPŢI B ' ClJREŞTEi\"E de Filip Brunea cu ilustmtii de \ ictor Bra un er 
STI> \ 1],\ I.\I1l - poeme de Stephane RoU desene de \. ic tor Rrauner 
J)I -\ GR ML'. de Saşa Pan tl cu desene de \ ictor Bra une l' 

(il.'o Rogza, (lupă. te il illghllil in [o:IIUJla ac~as[a o (Iuziu'i dc 
sonde inc:clIllialr, s'a s illtl il (orle· să inceapă a seri ,IOIlUUllil . său drS rlIu 
,.L'ETHOL DE BL" ,;TE X.-\Hl'·, p" cart' il avea rleallfel in in[cJlţii de I,e 
vre!l1ea cind era cop il. 

l 'iz a pa re yo lumul .,PrÎ\ e li şti ·· a l D-Iui B. I'undoia nu, cu acele poeme 
ca re a u adus În li te ra lura noastră o prospetime ş i o perspecth ă nou ă . 
\ o lumul va conţin e ~ i poeme inedite, \ 

l 'ii/oarele fragmente din .. -\ doua lumin rl" a D-Iui lI a ri e \ o ronca 
,or fi cu prÎ\ire la Ceo Bogza, B. l'undoia nu . \1. H. \lax), Saşa Pan ă, etc. 

).oaptea 

\IÎngÎi e o ri zo ntul noptii , caută inima de jad ca a urora să pl iimă
deasdi din nou carnea ta . EI \ a pune În ochii tă i gându ri ne' ino\ ate, 
fl ădlri , a ripi ş i \ e rdeturi pe ca re soa ,:e le nu le \ a scornI. 

Dar' nu-i noa ptea, aceia, ca re Îti lipseş te ci pute rea ei. 
PACL CLUARD 
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-'\ .,..L.lLU.:..,rfu·rl promis iuni netinul e, fitrăsub\ entii , cu o r egularita te ş i tări e r 
pc care nici lina din publica tiil e de a ici n'au dO\ edit-o, intl'ă în al JJr-lea a n de 
a p<u'iti e: Trebuie Srl ma i semna lăm oda tă ee Însemnea:r.ă această r evistrl 
penrnr purifi ca rea li te ra turii ş i a r te i de la no i ? Dece a m deschide 
umbrela un ei modestii ca" e nu ne şad e bine? Poemul , pi ctura ş i orice mani-j 
festaţie a s piri tului a u grls it În "UnU"' o camedi cu ferestrele deschise cu 
un peisagiu de brazi c u o Ca\ a lca eHi de ape În libertate . Cine a pătruns 
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vm~T 1)1: PARAÎTRI ~ 

lIarie Voronca 

Stephan RaII 
Geo Bogza 

le me ilJ eur papie r pOliI' se torche r le cIII 

1'5) C HOLOG IE DI ~ L A. l\ IElml~ c oyrE \IPOR \II\E 

L ·\ IT\I\l E -\ LA. rom ISI ~ 

P a r U~OPOLD STERN 

a u'( ("ons bien n es 
Les l11ol'pi ons n' atte nd.ent pas le nOl1lbrc des ann ces. 

Copyright by nUnU' 

(i i a rămas la aceas tă a ltitudine \ a ştii să a runce peste zebrele pisclll'iJor 
un lasso de Î nfi oră ri ş i d e emoţi e \'a ştii să-ş i păstreze În cutia de re
zonaţi'i a pi e ptului un acord de În altă tens iune. Penll'u o a propie re şi D 
idenlifi care cu .. Lnu " se cere o pasiune de adevă r ş i de esenţă, o l e pădru'e COLABORATORII ACESTUI NUMA 
a .... anitătilor de breas lă mtll'llntil, o renunţare lagr a tifi ca tiil e de anul no 
a l Iil e ra turii , la premiil e hăca nil or mînuind styloul. Toa te ofertele p 
preţul forte, toate tÎr'coa le le date lui " Lnu ~ de cău tătorii unor s ll';cese 
de compromisuri au da t greş . " nu" \(l s tă rui Întl"o siJlgurătate din ce 
În ce mai ilumina til ca acele fîn tîni mClgiee din d eşe l'turi oglindind o 
iradiaţie abstl'actrl ş i pură. 

Cîrmaciului ş i porl-dra pe lului lui "Cnu" , Saşa Pan il, Îi slrÎng mîinil e 
,:, i Îi depun pe inim rl, med a li a unui să rut. 

1. V. 

In cursul lunii Martie 1930, va avea loc 
dechiderea celei de a IH-a Expoziţie de Artă 
Nouă. 

Oi" uce~ 1 num rlr S'<lU trus 30 c , cmplare pc hiirli e de Olanda, hors 
("O I1lI11l'r("('. 

ilarie voronca • tristan tzara III stephan raII. sal?a :pană. mold 

m. h. maxy • raul iulian III b. fundoianu • gheorghe dinu a victor br 

ner. geo bogza. 

AN U L III No. ~1 lAN U ARI E 1 930 LEI 

r evi stă de . I i t 'e r atu 
apare lunar _ ,I'edactor : Saşa P 
Bucureşti 2) g ... ral angelesCU, 

c. 3013. - Ateiierele "Răsăritul» 
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