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LINGOARE
P a u noastră e bolnavi.
Fata mea şi-a dorului.
In vârful piciorului
A nţepat-o cu otrăvi
Spinul prins de crini fi laur.
Fati, nu (i*am spus să p u i
Ghetele cu bot de aur,
Şesu'n turn s i ţi*l în cui,
Să-ţi farmeci cărările.
S i trăieşti cu Duhul Sfănt
Şi numai cu zările
Să te reazimi de pământ?
Nu ţi-am spus cu, la călcâi
Să pui floare de sulfinâ
Şi ca steaua, să mângii
Ghimpii, spinii cu l u m i n ă ?
Să fii floarea ce*şl desparte
Frumuseţea de ţârinâ
Şi-şi sleicşte sus, departe.
Viaţa ci de-o săptămână ?
Nu ţi-am spus seara şi'n zori
Toate, de câte trei o r i ?
Fata sace'n pat bolnavă.
Gingaşă şi somnoroasă.
Ca pe-o tavă
De argint, o chipa roasă.
Căci n a ful dela 'nceput
Ca să te fi fost făcut.
Eu, cu degetele mele.
Din luceferi şi inele !
Ţi-aş fi pus ca să nu suferi,
Pleoape smulse de la nuferi.
Ochi câte un bob de rouă.
Licurici In lună nouă.
Sânii ca doi pui de mierlă,
l.aş fi pus In câtco perlă
Şi de fiece obraz
Un rubin ori un topaz.
M'aş fi dus să văd cum ţese
Soarele prin frunze dese.
Cum izbeşte 'n piatră riul
Şi s'ascult cum creşte griul.
Cum îşi pune largul vânt*
Aripile pe pământ.
Şi din tot acest ştiut
Ceas cu ceas te*aş fi cusut —
Si drept suflet ţi-aş fl pus
Sabie cu vârf in sus.
Dar de stai şi te gândeşti
Mai bine sâ fii cum eşti.
Să te'nţepi, să te striveşti
Prin bucate pământeşti...
T. A r g h e x i

O R A I T A

(Amintiri d e s p r e Urmuz)

P R I N

într'o dimineaţă ne întorceam amândoi, într'o droşcă,
spre casă.
In dreptul tribunalului, Urmuz făcu semn birjarului să
oprească.
[ — încotro, crezi dumneata, că e mai equitabii s'o luăm?
[ La dreapta, sau la stânga ?
f Biliarul ridică din umeri.
| — In cotro? întrebă Urmuz, pentru a doua oară.
| — La dreapta» răspunse zâmbind birjarul. Şi-o pornirăm la dreapta. Apucarăm pe calea Rahovei, dar abia
| după căţi-va paşi, Urmuz strigă: la dreapta!
Birja porni pe ulicioara din coasta tribunalului. Peste
puţin Urmuz strigă iar: Ia dreapta 1 Şi în curând ne
| pomenirăm in locul de unde pornisem.
\ In calea Rahovei comanda se repetă şi în celelalte
puncte de întretăiere, iarăşi,
j Ocolirăm astfel tribunalul de trei ori. Birjarul întoarse
capul şi întrebă nedumerit:
[ — 0 mai ţinem mult aşa ?
Urmuz îşi puse misterios un deget pe buze şi circuitul
continuă fără comandă.
Birjarul pişcă gloabele cu biciul şi in colţurile tribunalului striga acum singur: — La dreapta I
Eu mă ţineam cu mâinele de pântece iar Urmuz avea
aerul mnlţumlt al unui patron care este înţeles de presupuşii lui.
Insfârşit, după o jumătate de ceas, oprirăm trăsura in
dreptul unui oltean cu coşurile încărcate de cărbuni.
Urmnz sări cu grija unui gospodar şi puse să i se
cântărească două kilograme de mangal, pe cari olteanul
II răsrurnă in birje peste o gazetă. Ceva mai departe
tirguirăm puţină fasole Jucără, două lăptid infoiate şl
câteva pătlăgele vinete. Trecurăm peste pod şi intrarăm
In piaţă.
Băeţaşi somn oroşi desfăceau obloanele prăvăliilor, lăsând In bătaia luminei butoaie mohorite cu măsline,
căpăţâni ţuguiate de zahăr, saci cu orez, tinichele cu
untură, ţiri aromatici..
Coborâm, la întâmplare, într'o dughiană. Negustorul
ne întâmpină cu zîmbetul său profesional şi se îndo'
ca o undrea în faţa noastră. Luarăm la rând toate articolele interesându-ne amănunţit de preţuri şi calităţi.
Negustorului fi luceau ochii de mulţumire. Erau muşterii cel dintâi şi se aştepta, fără îndoială, la o saftea
grasă.
După ce isprăvirăm cercetările, Urmuz se sui într'un
cântar dedmal şi negustorul potrivi politicos greutăţile.
Făcui Ia fel şi negustorul constată vesel că atârn patru
kilograme mai mult. Ii mulţumirăm în acelaş timp, îi
strânserăm mâinele amăndoă şi inclmândn-ne adânc în
faţa Ini eşirăm din prăvălie lâsându-l pe băcan într'o
complectă nedumerire.
In pra£, Urmnz se întoarse şi întrebă distrat:
— Cum vinzi caracatiţa?
Negustorul clătina din cap şi zise cu amărăciune:
— Pâcat de cartea care a-ţi invăţat'o.
Mulţumiţi că ştiam câte kilograme cântărim, intrarăm
In piaţa de păsări.
'Midie zburătoare ne îndu'oşară.
Nevinovăţia orăteniilor şi mirosul proaspăt de găinaţ
ne mişcă până la lacrimi. O babă ne întinse un mănunchi de pui de găină împiedecaţi de pidoare. Urmuz
luă legătura vie, o ridică până la înălţimea capului

T A R G

vrăjitoarei şi puii înfometaţi începură să o ciugulească.
In hala de pasări viaţa are altă bătae ca intre butoaiele de măsline. Viaţa bate aci repede ea in mioarele
care simt apropierea cuţitului.
Străbăturăm cimitirul acesta viu cuprinşi de o adâncă
melancolie.
într'un colţ anumit erau păsările de rasă •• găini şl pulce
cu gâtul gol, într'un neruşinat decolteu matinal.
Urmuz cumpără o găină zbârcită şi despuiată, pe care
o înfipse in vârful bastonului. Găina era atSt de amorţită
că părea o prelungire naturală a bastonului. Mai târguirăm şi o apărătoare de muşte, trei covrigi cu susan
şi o pornirăm pe strada Şelari. Urmuz stătea în mijlocul trăsurei, cu băţul înfipt în grâmăjuia de căibunl
şi legume. Găina moţăia în capul bastonului, lăsând
să-i atârne pe gâtul gol, trei covrigi cu susan ca trei
colane de mărgean; iar eu stam pe scăunaşul din faţă
şi înarmat cu apărătoarea, făceam vânt şi păzeam pasărea de muşte. Oamenii se opreau în drum nedumeriţi, midinetele grăbite pufneau de râs, iar un sergent
de stradă îşi făcii cruce şi însemnă cevâ într'un catastif. In faţa unei prăvălioare cu pălării de damă,
oprirăm.
Urmuz intră cu găina în băţ şi eu il urmai cu apărătoarea. O domnişoară urîtă şi severă ne întâmpină
glacial:
— Ce poftiţi dumneavoastră ?
— O pălărie.
— Ce fel de pălărie ?
— O pălărie de sezon.
Urîta desfăcu silnic giamlâcul unui galantar şi ne întinse o pălărie de pae.
— Nu de pae, zise Urmuz, împingând bastonul sub
nasul vânzătoarei.
Aceasta făcu o săritură automatică zărind găina înfiptă
în băţ.
— Nu de pae, domnişoara, repetă Urmuz imperturbabil.
Vânzătoarea scoase, foarte contrariată, o pălărie de fetru
— Nid de fetru.
— Dar de care atund?
— De sezon ?
Zăpăcită şi aruncănd priviri piezişe spre pasărea Cu
covrigi la gât, scoase iar o pălărie de pae.
— Nu de pae, domnişoară!
Vânzătoarea holbă ochii mari şi întinse cealalaltâ
pălărie.
— Nid de felrul
—

?

?

— De sezon I strigă Urmuz supărat şi bătu de două
ori cu bastonul In duşumea. Pasărea, trezită din amorţeală, fâlfâl din aripi, umplând dughiana de fulgi şi de
mirodenii.
— Dumneavoastră vă faceţi ris de oameni! zise înţepată vânzătoarea şi dispăru dupe un paravan. Peste
câteva dipe se întoarse împreună cu patroana, o evreică
voinică şi ţanţoşe. Stăpâna se pregătea sâ ne apostrofeze cu strâşnide, dar zărind găina cu covrigi spânzuraţi îr jurul gatului o pufni rîsul şi pieri In atelier.
Ne înclinarăm respectuos în faţa vânzătoarei şi Urmuz
II lăsă ca amintire, apărătoarea de muşte. Pasărea şi
Iegumde le dăruirăm und tinere dansatoare, iar cărbunii rămaseră birjarului.
O. Ciprian
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Vânturile toate mi'au dus glasul
Câte femei mi'au cumpărat suspinul
•
Chem umbra ta fată
iubită in loja 4 Majestic
cap aplecat ca Fecioara prea curată

a
Lenke
gură roşie fierbinte pe trup culcat
cădere târzie, unghii pe gât
sex palpită profund
confuz şi rece sărut
trup pe arcuri întins
moale, dulce, rotund
•
Suferinţă, lichid amar
mai rar
mai rar
obosit
amuţit,
mai plăcut: moartea pentru rochie
decât pentru steag.
Sargiu Dan

MILIŢA PATRAţCU I

Cocosul (Marmor»)

CUBISM

Realitatea
plastică
represintâ o construcţie a int
tului nu numai a simţirei omeneşti. Trebue sâ conţină caracteristica lucrului compus, ordonat, pur, Realitatea plastică e o lume Închisă o construcţie liberi,
un aparat emotiv.
Nicăeri In natură nu găsim exemple de artă fiindcă
Cubismul e ultimul inel in evoluţia picturei de 4 se- realitatea exterioară nu e rezultatul inteligenţei ?>
cole încoace. El a pus problema
construcţiei
plastice.
simţirei noastre. Greşesc deci cei ce continui»
Numai tn momentul acesta s'a cerut cunoaşterea confunde mereu arta şi viaţa, realitatea
ambia
elementelor
plastice.
neav&nd nimic identic sau asemănător cu intenţiooile
frumosului
plastic.
Ceeace numim frumos nu e fn totdeauna frumosul
plastic,

•

•

Linia, volumul, culoarea sunt elemente plastice şi nu
se găsesc decât sub înfăţişare desorganisată inconştientă tn natură.

•

A culege şi organiza elementele plastice constitue
problema artelor plastice.

Pornind dela viziune arta crează realităţi
atârnate de iluzionare (viziunea naturală).

•

plastice

•

Composiţia unui tablou e închegarea volumului din
jurul motivului principal, aşezarea tn cadru (Includerea) ceeace se realizează prin pătrunderea Intre
viziune şi corectura legilor plastice. Totul este clădit pe un ton coloristlc
prin cunoaşterea conform
ţiei tuturor formelor de armonii şi disonanţe, afinităţi şl repulsiuni ale întregului aparat coloristic.
Marcel lancu
ne-

4_ Pe
alta:
rum
lângă
realitatea
osulrealitatea
plasticexterioară
plastiiă.
natura există
nefiind
O copie
pentru
o arealitate
naturei
noi şi o
nu
plastică.
implică

REZUMAT PENTRU FEMEILE URATE
d« ROMULUS OIANU
lo anal naşterii, nu s'a ficat nici o descoperire şi
aici o invenţie mare in lame. Cel puţin aşa susţin
savanfii, 6când abastracţie de naşterea mea. Şi tntr'adevâr tn 1003 fraţii Wright censtruesc primai avion, iar ta 1900 Amondsen descoperi Pol al Nord.
Spaţial Intre aceste două evenimente e vid. M'am
oiscut, prin armare, tn 1904. sau 5, cifra nn are
Importanţi.
Secolul era copil teribil, vocat s i silaeasci sfiala ridicoli a bătrânilor bo'navi de reumatism, romantism

MARCEL I A N C U

InH

fî sifilis, dăruindu-Ie In 1910 salvarsanui Ehriich-Hata,
iar In 19:0 teoria relativităţii care compromite cultura tuturor crescuţilor In teoriile fizice ale lui Newton.
Veneam pe lume ca pretenţii şl ca mare viteză.
Cunoşteam paşii mei prin eternitate şi fumam haşiş,
ca si pot visa pe Saturn şi pe Veriaine—Cu un cuţit,
prin ureche, năzsiam U figurat, creerul costeliv al
anei mici-Hasişul era monopol, iar vehiculele interzise poliţiior pentru banul motiv c i înălţimea treptelor dela urcare, U obliga Ia mişcări inestetice. Augustele mele picioare ignorau democraţia.
Iubesc şi astăzi femeile bolnave şi pe cele In doliu,
iubes: lemnul de abanos şi picăturile de sânge. E
un obiceia rămas de atonei.
Copilul care, cere si ştie si nu se scrie, se naşte
moale şi aburit, ca un pui scos din oala cu supă,
•ra prevăzut cn monoclu, agendă ca însemnări consumate pe un an întreg (minus ziua naşterii In care
*m fost ocupat ca nişte dame) şi bătături. Ursuz,
tmi pieptânam matinal barba şi-mi supravegheam
creşterea dinţilor de lapte. Eram dezolat de mentalitatea spanioli care aspira Ia Cuba şi de necaz făceam bonă impresie.
Primul fenomen care m'a surprins a fost tntr'o dimineaţi. Ochii staţionau pe plafon, când ritmic, pe sub
aşa care despărţea camera mea de a prieteni mele
aa intrat nişte sgomote mici, ca nişte conffeti. In
măsura In care se tndeeau raţiunea mea lenţi întârzia In presupuneri cari n'au nevoe de a fi demon-

strate. Afară doai pisici se muşcau fn spasmuri, un
cocoş improvizat tn jokeu, trăgea hăţuri invizibile
pe spinarea unei biete giinl leşinate sub prima emoţie.
Prietena mea avea numele tochis Intr'un plic ca
Motto
latinesc şi se chema tntr'an fel care nu se
poate spune fiind de ruşine. Avea un zâmbet de trăsură ca arcurile rupte şi ea inocenţi, inocenţi cunoştea medicina veterinari a ceasornicelor de m â n i şi
Intre fiinţe nu deosebea un om de un dulap. Devreme
ce ambele exisfaa,
erau, fiind,
erau fiinţe
şi asta i se
părea destul ca s i o aplice funcţiei erotice idealiste.
O surprinsesem, câteva zile tnainte lingând mânerul
anei săbii şi pretindea c i na face confuzie Intre sabie
şi ofiţer.
Sgomotele tmi păreau intaitiv semnificative. Am intrat f i r i s i bat şi atonei JU surprindere a trebuit s i
constat c i prietena mea confunda sabia cn ofiţerul.
Pe urmă n'a mai fost nimic - - la acest dejun de sugestii nn vă pot servi idei Întregi! — Fata s'a Îmbolnăvit şi In consecinţă ea m'am îndrăgostit de ea,
dar într'o altă dimineaţă, am găsit pe pieptul ei alb
o floare roşie, roşie, ca rădăcina adânc Înfiptă Inlâuntru până la inimi şi de atunci am iabit-o şi mai
malt, silinda-mi să na observ c i dintr'o zi tntr'alta
începe s i pată. — Era suavi a l b i şi moartă — La
calendar, an accident technic arăta o zi fără cifre,
infinită, f i r i înainte şi apoi—Toatq lucrările moarte
din jarul meu erau Ginţi, iar ea In mijlocul lor, cea
mai mare ai mire a lumii, vizând şi simţind.
Savanţii n'aa dreptate s i socoate anal 1905 ca fiind
sterp, deasemenea alături de medicina care a remediat reumatismul şi sifilisul, trebue s i puni caligrafia
mea care a remediat romantismul — In ceeace priveşte relativitatea, ea va înghiţi, Ia fel, ziaa de eri
In cea de mâine şi va demonstra c i cifrele nu se
aduni perfect.
Singurul lacra stabil şi precis: c i aţi citit aceste
rin duri şi aţi aşteptat morala. V'aţi înduioşat de invenţia prietenii, a pisicilor şi a cocoşului pasionat.
S i v i fie de bine!
Fumatul oprit.
A se trage de mâner dupi fiecare Întrebuinţare.

STURM, Dir. Walden, Berlin
ANTHOLOQIE, Dir. G. Linzc. Liege
A. B. C., revistă de arhitecturi, Basel
HANOMETRE, Dir. Maiespine, Lyon
NOIT direct. Prampolini, Roma
PRAESENS, artă poloneză. Varşovia
ZENIT, dir. Mitzich, Belgrad
SAQITARIOF revistă de artă nouă, Mexico
LES CAHIERS D'ART, Paris

VOULOIR, (constructivism) Lille
7 ARTS hebdomadar Bruxelles

WEISST DU SCHWARZT DU
luftfunken
luftfunken
luftfunken
luftfunken

fallcn
fallen
fallen
fallen

brr brr
brr brr
brr brr
in die strohflaschen

schlagt den schmelz von den kanonen
rupft die federn von den fahnenbacken
blasst die fintensăcke auf
luftfunken fallen in die strohflaschen
rollt das psalmenfass vom flockensockel
luftfunken fallen in die strohflaschen
streut eun schorf unter die brotfusse eueres
[kreuzzuges
luftfunken fallen in die strohflaschen
luftfunken
luftfunken
luftfunken
luftfunken

fallen
fallen
fallen
fallen

brr brr
brr brr
brr brr
in die strohflaschen

es ist noch hell genug um zu sehen dass es
'
[dunkel wird
u
ftfunken fallen in die strohflaschen
gebraucht einen weg nur einmal und verschenkt
fihn dann
luftfunken fallen in die strohflaschen
en zurich
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S U B I E C T
Emmy Hcnnigs a scris :
«fata pescarului din Batavia'
(Prin vreme de război simpli veste
dela prietenii mei din Sviţera
1915 data cabaret Voltaire)

N i n s A r p . (Zurich)

In Batavia casele gem ca morile dela noi
vântul bârnele Ie linge
vorbele ca pisările sunt desculţe.
Fata pescarului din Batavia
sfâşie lâna furtunilor cu mâna
paşii mici in ţărm de seari adâncesc
morminte
sidef in umbri leagini chemirile.
Sfânt pe arsă cruce ristignit
semn. dă, pânzii singure din fund:
ca o maică cenuşie
•
treacă prin ameninţările de sare
că ai fost pus aicea dinadins.
Fată a pescarului din Batavia
chip ghicit, neştiut cântec
rugi, In brume, despletiti
nume tras cu stele in depirtare
amintire — apele sunt amare.
S. TAUBER-ARP l

AquarelS

191C
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B A R N A

S I

Proect de r o m a n p e n t r u sfârşitul s ă p ţ ă m â n e l e n g l e z e .

P A I U L
B H E B H B H B H H B

într'o seară, la lumina unui fulger ochiul tşi văzu bârna.
Un corp Opac. mirosind a lup ud. cu galerii antice şi
cu muchiile însemnate după sistemul metric.
Luând zicăloa.rea ad-literam, ochiul căută îndată şi
paiul vecinului. II zări uşor din fundul unei galerii a
bârnei. Era un pai de piperment, înfipt cu delicateţă
in ochiul de peste drum.
Atras de atâta elegantă ochiul bârnei, cerând voe, îşi
potrivi paiul şi privi prin el. Dar încotro fl indiepta
nu vedea*decât bârna sa. Singură oglinda dela dulapul
de rufe fi presenta paiul, dar asta nu-i va aducea nimic
nou afară de confirmarea că-l poseda.
Şi totuşi deşi prin palul neoglindit îşi vedea măcar
bârna proprie, rămânea inirat că oglinda se încăpăţâna
sâ nu i-o arate şi pe aceasta. Era oare bârna sa un
obiect mai pu{in concret decât paiul vecinului?
Schimbă priviri saşii cu ochiul creditor şi crezu a
putea stabili cu el, pentru întâia oară, că diferenţa
dintre pai şi bârnă e una pur convenţională,
înainte de a consimţi la acest acord liniştitor, ochiul
privi incă odată prin pai, al|i câţiva ochi de faţăDe jur împrejurul lui, pe nas, pe tâmple, între sprâncene, apăreau semne independente de surprindere. E
adevărat că acum observa pretutindeni, bârne, numai
bârne, dar paiul fiind de o calitate superioară, distingea
bine şi diferen|a dintre ele. Fiecare avea o expresie
particulară şi o poziţie proprie.
Erau bârne verticale, bârne diagonale, bârne curmeziş
bârne piedici şi unele ridicate ca sâ lase trecerea
liberă.

dere. Alese pe aceea cu unghiile retezate in formă de
veto, un semn infernal de binefăcătoare.
O chema Falata.
Avea un pâr Uns de toţi adoratorii linguşitori, ochi
mari de 40 grade, fn cari ardea o intensă poftă de
mâncare, un corp de licenţiată In litere.
D. Gelu întrezări spontan un pretext de viaţă şi-l apucă de picior. Oferi Falatei concursul tinereţe! şi al
fanteziei sale in mod absolut graţios. Ce, parcă alţii
n'au vrut paiul şi Intre timp se ocupau de afaceri?
Procedă metodic, de urgenţa. Putea sâ-1 scape prilejul şi să cadă Iar In cursa paiului. împărţi totul pe
capitole:
1) Purgativul. 11 servi Falatei cu un prospect amănunţit
ca să-i cure{e trecutul de amintiri. (Parte interesată
de speculat).
2) Explorarea sincerităţii. Mârturisile lui. Minciunile
d. Ceeace rămânea din ambele părţi era purul adevăr.
Băgarea capului în nisip ca să evite o confruntare
cu acest rest. Ce om e in fiecare struţ!
D. Gdu avu o clipă teama că e supraveghiat din
spate de trinitatea fatală : ochi, pai şi bârnâ. «înainte I,
înainte !», şl-şî puse mâna pe gură pentrucâ I s'a
părut că poate fl auzit La urma urmei, ochiul acesta
ii aparţinea chiar lui. Cine era stăpânul, el sau ochiul?
Şi tidicâ o bârnă ameninţătoare.
3) Dragostea — iată tâlcul şi problema. Ţine ori nu
ţine? Dacă ţine de ce s'o înghită repede ca un câine
care dâ de fundul cratiţei? Pe urmă o să trebuie să
ciocănească smalţul. Şi smalţul ii amintea palul, paiul
Fire speculativă, propuse celuilalt ochi, cu ajutorul a- sau punctul cardinal.
cestui material, o operă constructivă de o mare înăl- Se opri descurajat. Căută Iar ziua de eri.
ţime şi lăţime morală. Ochiul vecinului ii privi cruciş Ingrijatâ, Falata II juca latul unghiilor prin faţă şi
şMretrasecreditul paiului.
prin spate, II punea piedici Ispititoare şi-l strângea din
Un lac de Beladona vărsat de durere ii despărţi pen- când in când în chingi. Fără voia lui, d. Gelu rămâtru totdeauna. Din dosul bârnei el nu mai vedea de- nea rece. In cele din urmă, fi puse termometrul şi concât pale, paie, indentice cu cel pe care I-a pierdut. stată că avea o temperatură de peşte.
Erau paie simple, de orz, de orez, de meiu, şi de alte Aid ar putea sfârşi cu succes prima parte.
graminee cultivate pentru surogatul de cafea, pentru Dar întrebarea rămânea cum? Povestea asta trebuia
pălării şi pentrn băuturi răcoritoare.
să se termine fn formă de pivot sau de bulb? Un
Aci, la jumătatea drumului ochiul recunoscu prin act morcov n'a fost nfdodată o ceapă, şi d. Gelu nu era
autentic că un pai tmprumutat nu serveşte la nimic. acela care să lase lucrurile încurcate.
Şi se supuse fără rezervă prescripţiunilor medicale:
Un film de comprese cu Acid Borlc.
Fuga
„Înainte I 3 , strigă el, de data asta mai tare, fiecare
trebuie să-şi călărească bârna sa.
Şi convins să era obligat să-şi onoreze temperatura
Ochiul acesta aparţinea de drept unui domn Gelu.
Plictisit de cele întâmplate, ochiul reintră fn farfuria stabilită de amantă, se consacră tnotului. Dar Falata—
sa, îşi puse un geam în faţă ca să nu-1 bată vântul şi bună idee — veghea la salvarea lui prin el insăşi.
sub pseudonimul de mai sus, îşi reluă libertatea de Paiul, ti cerea ea, paiul, sau abandonarea fără condiţiuni.
acţiune. •
Domnul Gelu, sau pe scurt d. Gelu începu o viaţă ac- — Tu quoque Falata?
tivi de noapte. Cunoscu câteva doamne din socie- Drept răspuns, amanta II trăgea tenace de inelul
tate. Se uită lung la mâinile lor. Ţoale aveau unghii vieţii. Era un inel modest, care purta o datâ, o sinnoi. Le pipăi cu băgare de seamă pe verso şl simţi gura dată...
sfârcul degetelor senzual ca în prescripţiile chiroman- Fugiră de-alungul liniei ferate. Se antrenau cu stâlpii

Tratamentul

telegraff.'Ce cursă, ce curs.1! „Un film senzaţional, motiv. Era cald, spre asfinţit. Un porc York i-a adus
fără nici o compresă". „Acid boricul nu era un re- un pai în rât". II luă şl privi prin el: o furtună remediu intern". D. Gelu fugea parcă sbura şi totuşi glementară. Se căzni să întârzie un fulger, câteva
avea timp să mănânce şl pământul. Se întreba dacă clipe numai, ca să verifice realitatea. Nu mai reuşea.
era mai bine să consume pământ sau pur şi sfmplu Este meteorologia animală o artă ? Nu datora cl (olul
spaţiu. Uita mereu ce ar mal fi vrut să se întrebe. unui fulger?
Dar Falata il susţinea ca o soră pe un frate siamez. — Falata, Falata, astupă odată săptămâna asta enLa capâlul liniei—d. Gelu a devenit contemplativ—ce gleză !
bine îşi amintea asia—şi s'a întors cu faţa la natură. Conştiincioasă, Falata s'a apropiat şi-i-a eliberat inima
Se apropia de Falata, în cclul cu încetul, pe o pantă dintre mâini. Un fum gros, de uzină i s'a ridicat din
dulce de amfiteatru. Era fermier general şi intre altele creştetul capului.
încerca să convingă raţele să-şi clocească singure Apoi I-a primenit compresa cu acid-boric.
ouăle. Ce glorie dacă reuşea!
Surprins de lumină, în acest antract, d. Gelu s'a retras.
Nota mereu. „In ziua accea un cocoş a cântat fără
Jacquei G, Costln

A B S I N T

A N O N I M
(Urmare)

...Dar Lia de Putti nu mai era curtlzaua brună. Nici nu o mai chema astfel. Acum era eterata Guraldine!
Acest înger albinos trezise pasiuni sterile In bietu-mi creer, ars de bulevardele capitalei. Şi era explicabil:
pârul alb ca mătasea crudă, oolii de rubin, ca ai iepurilor de casă. Pielea era albă albă, Incit se putea bănui
că cea mai uşoară sărutare i-ar tatua pentru totdeauna pielea transparentă. Hipersensibilă, trăia In obsesritatea odăilor tapisate tn mătase neagră şi cu dralerii violete, Candela roşie. Şi când lumina trecea pe
lăngâ ea, o îmbrăca tn sărutări roşii şi violete. Gdraldine, mica martiră a pigmentului, ar fi devenit (ai Om
sinceri) o mare cocotă, judecând după orgiile spirituale, Ia care nu era admis decât domnul cu ochii
căptuşiţi cu catifea albastră şi eu. Ar fi trebuit să trăiască prin sanatorii, mic cobai clinic, cercetată de
savanţi (cari ar fi voit să experimenteze In direcţia descendenţii; era foarte probabil că copilaşul ei să fie
complect translucid.
Incantaţie. Tot sufletul ţipă:
—Ingenunchiază pe divan. Scoate orice povară de pe corpul tău: să fii goală.
...Cum străluceşte pielea mată I Apleacă-te, să sărut perniţa vaginală... moalea perniţă... cu păr lung,,,
buclat... Lămpi ţa roşie se ridică şi zboară deasupra capnlui ei ca sfântul duh. Şi ea ridică mâinile... Transfigurare! Se ridică In sus. Cazi Înainte, hohotind, pe maldărul de haine:
REVINO, GERALDINE, REVINO11 !..,
...Dorinţa a fost rostită, blestemul împlinit. E tot una dacă aşi fi gândit ani o mie, aşi fi scris „Ambala*
torul metafisic", sau aş fi avut această mică dorinţă pământească. Gdraldine, ca toată lumea de vis, ea
feerii şi coşmare, nu trebuia murdărită cu viaţa reală. Altfel.,. Acum sunt iremediabil condamnat... D'acom
se vor destrăma fericirile visului in inutile tatonări. Mephistofelica tradiţie s'a împlinit, acum totul s'a
sfârşit!... Desagregari.
Mitnl visului s'a fost scris să râdă toţi pustnicii
numai visul, visul, visul...

văzduhului. Simbolismul rămâne; nu vrem pâmăntsl

M'am trezit pe banca unei grădini publice. M'am amestecat tn şirul de Îndrăgostiţi, cari peregrinau prin
alei de noapte, I-am armat. Din când îa când şburau In arc, spre dreapta şi spre stânga stelele ţigărilor.
Eu li urmam, cu capul greu, rău montat pe umeri, ca oshil lihniţi după viziunea Geraldinei, cu buze palide,
Mâinile tmi atârnau inerte şi fără voinţă dealungul, trupului. Mâ cuprinse tristeţea nesfârşită a toxicomanilor după delir. Eram tot atât de nefericit ca odinioară, in tranşee. Am simţit mai acut decât oricând,
nefericirea de-a nu fi mântuit, ca singuratic In lume, aripa fructului de paltin, Invârtindu-se In vid.
Din paradisul pierdut al viselor, vagi reminiscenţe:
Ultima şi cea mai deplorabilă secreţiune a ere'rului meu, este d. Habacuc.
Scund şi gros, cu gâtul lung, pare un bas căruia chelnerii zurbagii i-au legat un şervet şi i-au pus o şapei.
Dar n'aţi observat esenţialul: are nişte picioare atât de arouite, încât cel mai stângaci din adoratorii Penelopei, ar fi nimerit cu săgeata prin perfectul cerc al p i c i o a r e l o r sale, chiar şi ca aroul
lui Ulisse. Are un băiat, care s'a născut minor. Până la 12 ani (izbuonirea pubertăţii) a fost destul de
normal: 2,50 m. Dar dela această vârstă Încolo a început să scadă vertiginos, devenind o cantitate din ce
In ce mai mult neglijabilă.
Habacuc se plimba pe strada Întunecoasă a unei case publice. O pereche, profitând de întuneric, se săruta. Habacuc trecu grav (interior surâs ironic) şi-şi scoase feutrul: •
— Kuss die Hand, goădige Frau! Gnădige frâu se tntoarse indignată:
— Mişule, pentru ce nu-I sictireşti? ITabacuc dispăru in grădina publică, salutând Îndărăt.

Apocalips de Uzină
Hâdele hornuri de fabrici cu inelari mohorâte de fum
cu neguri» de cenuşe şi scrum,
trunchiuri cărămizii de ameţitoare furnale,
ating Ia infinit
cleştarul ceresc
din îngheţata dimineaţă.
Sirene strident s'au stârnit.
Lame de ţipăt, tăiş de ţignale
fantastic rănesc
văzduhul
şi tot ce este viaţă,
nervii şi duhul,
mulţimea pe care din pat
sau din vis
o strigă Lucrul,
Gândul turnat
rece in fier.
cu paznici de noapte veghiat,
cu-o cale de lacăt închis
in sălile largi de atelier.
Sub floarea unui bec de lumină
prin gura căscată a porţilor
se varsă mulţimea'n uzină
in ramuri de pârghi bizare,
vârtejuri uriaşe de roţi.
Urmăm pe cadranul cel mare
cum limbile timpul răsbat.
Cu chip pergament sau de sfinţi,
pachete cu trupul sudat,
scrâşnim cu toţii in dinţi
cu gestul nervos cadenţat.
Asudăm,
asurzim,
ne crispăm

şi trudim
prin ecou nesfârşit de metal
prin vâjâituri năuce de biele.
Ochii ne primesc prin zăbrele
ziua din fereastra înaltă.
Sufletul se visează hoţeşte
dincolo, pe lumea cealaltă.
Larma însă ne'nghite, ca o cascadă in val,
gândul ce'ntrevede pe Hristos
pe când mâinile'n ritm maşinal
zimţuieşte cu o pilă furios
gura unui tun abia răcit.
Doar fereastra in perete luminos
pune'o umbră de privaz răstignit.
Fluerul fabricii'n creştet te doare.
Se tropăie picioare grăbit pe asfalt.
Se scurge mulţimea paralel pe trotoare.
Se fumu e coşul înalt.
Roata se'nvârteşte Totul fatal
se'nvârteşte'ntre vis şi ţignal.
Domnie
de metal.
Trup de mumie.
Duh urină
de creer.
Ţeasta o maşină
fără vină
in care pot
. să treer
tot, tot, tot,
Orice bun
orice chin
nebun
sfârşit cu'un suspin,
Amin I

Sandu Tudor

Veneam eu tn urma lui, pe strada cu bordel. Fu deodată deasupra mea un felinar roşu, Ancorăm. Peste
grădinile publice se lăsa seara ca un clopot de mătase. Zările sunau denii pioase. Stelele clipeau şiret:
oamenii se retrăgeau tn răcori, perechi, perechi,
„L'afreuse putain" dormea. Eram lângă ea scuturat de friguri. Marazmele ureau in cap, ca vinul vechi.
Femeia nu va deschide ochii inoolori, ca sâ mi agăţ de raza lor, ca un muribund de ultimul cuvânt a]
mamei ? Nimic ? nimic ?
Pătratul ferestrei albastru tn noapte. Dincolo acoperişul Înclinat, zinc amalgamat cu cositor de lună. Zincul
răsuni adine. Un rostogolit şt un miorlăit. Balcon pentru Romeo-cotoi şi Julieta felină. Cântul se slobozi
vitejeşte In noapte. P'acelaş drum alt miorlăit, care şe materiali/l într'un mototol negru. Câpâtarâ o cocoaşi şi mustăţi. Faţă In faţă, începură să miorlăie duios dialogul celebru. Duios şi pasionat. Adagio: o
lună de metal pogort pe scările razelor şi se aşeză intre mustăţile speriate si cocoaşele sensuale, ca Într'o
cromolitografie. Insă melodica cin tare a dragostei răsuna lugubru In camera pustie, prin care se perindasoră atâţia masculi. Şezând pe pat, cu genuchii traşi spre bărbie, m'am gândit Îndelung: ce deosebire?
Lasă Îngeri să trântească ferestrele nopţii — si fie întuneric.
Ridisă-te să fi mai singur.
Intinde'ţi minile către policandru, care fâlfâie luminos, — in curând te vei Înălţa. Ochi şi buze palide, —
va fi o transfiguraţie.
Sâ nu cuvânţi nici o vorbă,—că vei fi singur, câte se poate de singur, In camera cu pereţii luminând de
fosfor. Cameră diabolică, văruită cu varul oaselor măcinate. Galben mai luceşte fosforul uman.
Te împresoară, te înconjoară. Sunt ei. Toţi.
Tu»ţi roteşti privirea împrejur, Încet, peste ei ca umbra acului pc cadranul solar.
Ce facem fără tine, vii?
SFÂRŞIT DE ROMAN.
Mareea se va Întoarce. Eu voi fi culcat printre cochiliile scoicilor. In care răsuna marea, care se apropie
Astfel voi rămâne. In totdeauna.
Legendele spun că pe mormântul anahoreţilor din thebaide, răsăreau flori.

De aceea, sara, va ieşi din Marea-Mormâotul, care geme ca un acordeon, imensa lună crin nichelat.
O. Mlnciulascu

TOAMNA LIRICA

CLAR DE LUNÂ

Iul VICTOR B R A U N E R

Cnre-i meritul Ulu când glasul se decolorează cu vopselele
(In ploaie
Ce bine-mi pare cA nu-ţi mai pot admira pArul ais din im[prudenţA
Şi'n aer pieptul pAsărilor e cald ca ouAle struţilor tn nisip
Acum cAnd o singurii soluţie mai ai: urcA-te pe aici In
(foişor
Şi cu degetul arAtAtor sA pictezi stele roşii,
Şi sA gâdili sfinţii hoinari pe tAIpi.
Concomitent micilor genunchii tfii vor fi mâncaţi dc maimuţe
Numai ulii sboarA cu aterizAri de laiso
Inutil: epurii se retrag toamna mai devreme
SA nu crezi cA orchideele rAsar anume pentru mâinile tale
Cu cari şti sA înoţi şi sA sugrumi cirezile de reni *
Pe coridor nu mai trcc stafii
De frica becului electric
•
Apropie-tc să te dcsmierd
După cum vezi toamna ţi-a trecut de umeri
Arborii s'nu umplut de merde
CAnd vântul iţi vorbeşte pielea ta e tulbure ca privirea
[marinarului
Regele regele trece Inima atentatorului gesticulează
Grenada surâde In aer detby-ul sângelui e definitiv câştigat
Ce vine albastre nu ca apele pe hărţile didactice
Şi trebue neapărat să-ţi ucid câinele estival
IRIS
DncA nu ţi-ar fi fost frică de iceberguri
Ne-nm fi plimbat cu yachtul prinţului dc Monaco
Pe nspcctelc dc ghiaţA urşii albi se împreună legitim
Şi cerul e interzis Ia pol de un simplu steag al Norvegiei
Închide ferestrele deschide arterele
Te asigur; n'nm mai mult de 21 de ani.
G e o r g e Dinu

Luna publică erata pentru penumbră
întinsă şi elastică sfinţenie a stat
ingenunchiati caii statuelor pe asfalt
îi răsfoeşte prin oraş ca intr'o carte
somn încuiat — camfor aparte.
Până'n zi experimentăm vis
fluier in paranteză de sergenţi: bis
pentru fugitivul profil noptatec
creionare de convoi lunatec.
O aşteptare echivalează cu cifra 8
ce morţi cuminţi cu mâinile pe piept
când stele-s cu subite căderi de ski
şi sus bila albă succes nocturn sună
citesc plimbarea asta fără dificultate
toreadorul spart sub taur şi lună
cromatică descreştere din a ochiului prună*
Fllip Ceru

ARSBTA
Mi-ai spus:
chipul tău e un lemn sfânt, dă-mi'l să-mi sap in
el icoana mea
sufletul tău e un pământ roditor, dă-mi'l să-mi trag
in el brazda mea
cugetul tău c curat ca stelele, dă-roi-1 să fac din
el bolta mea
cărările mele te vor umbri şi cântecele mele iţi
vor lumina cu păsările dimineţii şi cu sărutarea mea,
Şi (i le-am dat.
In jurul tău s'a făcut atâta soare
şi atât tc-ai desfătat
încât cărările ţi le-ai pierdut
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şi umbră n'a mai fost pe ele, nici gând pentru
adăpost —singure cAnleccle tale
rătăcitoare păsări în noapte
vin şi mi se aşează pe umeri şi pe ochi
şi-mi povestesc
despre icoana ta arsă in pământ
despre brazda din care rodul l-ai împrăştiat
şi despre bolta ta de stele care s'a surpat.
Tana Ovll
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R E V I S T E

Urmux Se împlinesc, iu luna aceasta, trei ani, decând grefierul —Pederâstia a fost adesea refugiul debi'ilor sexuali şi comproVicHw" a fost găsit la şosea, inlr'un boschet, inert, cu tâmpla m sul, totdeauna, argumentul impotenţilor intelectuali.
găurită. lângă on revolver. Fapt-divers s'a comentat in lumea tri- O r u p a r a a Z a a l t d i n B e l g r a d In frunte cu Lubomir
bunalelor. Literatura şi literaţii ei s'au emoţionat ma^mign. Din Mitzici a Înmânat lui T ago re o scrisoare din partea Europei june
vina nimănui! Foarte puţini şliau că grefierul^Vifllsggu-Buiău
iu care îl invită să lupte In propria ţară alături de Mahatma
era originalul şi turburătorul l'rmuz,
autorul Iui .Ismail şi Tur* Gandhi
in loc să admire .putregaiul aşa zisei civilizaţii- demouri ta* revoluţionar discret al literaturii româneşti şi precursor cratice: li spune, că poeţii Sârbi cari zac In închisori sunt mult
onorat al mişcării de avantgardâ, al proxei şi poeziei in contra- mai puternici şi mai artişti decât limonateria şi zarzavatul sensens. al amorului nou, al liricei liberate de logică şl anecdotă timental al poetului indian călător.
din lumea întreagă.
(Urmux—Dada — Suprarealism. trei cuvinte cari stabilesc o punte, descifrează o fQiaţinne, lămuresc originile revoluţiei literare mondiale din 1918/.
Tudor Arghezi. ce! dintâi! s'a încumetat să publice poemele lui
Unattx.
Prietenul Q. Ciprian, dela Teatrul Naţional, a fost profetul prin
baruri şi cafenele, al tovarăşului său de nopţi pierdute şi de ex- L a p l u s r l c h e
plorări pasionate pe drumurile absurdului.
La p l u s forte
Cu prilejul acestei comemorări i-am cerut culegerea de amintiri
La p l u s s u r e
cari ne desăvârşesc, fără dezamăgiri, o imagină.

CAHIERS D'ART tt
La p l u s n e u v e

Al. O. T c o d o r a a a u intrat In comitetul de lectură al teatrului Naţional, acest domn şugubăţ cu atitudini dc reformator a avut abilitatea să acrcditcxc legenda opunerii sale
Înverşunate la reprezentarea „Glafirei" d-lui Eftimiu. „Glafira*4 se joacă totuş. Mistificatorul şi complicele e demascat.
Suntem gata totuş la o pocăinţă publică dacă d-1 Al. O.
Teodoreanu mai poate face dovada sincerităţii d-sale.
Altfel totul se reduce la un abuz dc încredere, calificat. Altfel
o singură sancţiune şi satisfacţie, opiniei publice literare:
dţmisia veselului reformator din comitetul de lectură.
Institutul d o l i t o r a l u r i . Se desfiinţează... nu se desfiinţează-. ba se... ba nu... In definitiv institutul de literatură ne e
perfect Indiferent — dar pericolul e altul.
Odată am prins un paianjen de câmp, enorm, lat, greu. Tocmai
ml gândeam să scriu un articol de enciclopedie pentru noua
speţă descoperită, când, trântind păianjenul de pământ observai
sn milion de alţi păianjeni mici, ieşind din burta şi spinarea
colosului. Toţi parazitau pe părintele lor. Am fugit Înspăimântat.,.
Institutul on e periculos. Dar să nu-l răscolim câd vom putea
vedea răsărind un milion de Mihalache. Să aşteptăm momentul
opurtno pentru a putea turna vitriol pe burta colosului păianjen
din institut Altfel ne invadează inepţia gigantică a criticului
de asbest, multiplicată la infinit..

REVUE D'ART

i

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Paris

C a h l a r s d ' A r t No. 8 este numărul consacrat lui Andre Derain
de acum zece ani şi Derain de astăzi artistul începuturilor
evoluţiei cubiste şi pictorul generaţiei de azi:
îndată
ce Derain
ae angajează
intr'un
drum nou de cerce
idri
şi observa/u\p4ire
că logicianul
ce e inirănaul
ae te
de a ajunge tonsecin[a
extremă
a deacaperircL
Aceaie
opriri
subite Suni ceea ce dă operilor
lui Derain
acea greutate. acea emoţie maaică şi intensă.
Un studiu eminent asupra Iui Lurqa^ cu reproduceri din opera
celui mai bizar pictor dintre tineri. La rubrica reproducerilor de
arhitectură avem probe din realizările acestui artist In domeniul
construcţiei. Puţin cam tributar Lurcat reuşeşte totuşi să ne
bucure printr'o claritate de cristal şi o voinţă decisă de pictor.
Din La Fresnaye o reproducere încă necunoscută.
Robert Desos scrie despre pictura Surrealistâ cu reproduceri
din Arp. Klee, Chirico, Max Ernst. Masson, Man Ray, Malkire,
Yves Tanguy, Juan Miro. Nu ştim încotro ne va duce această
pictură.

A reapărut jurnalul celui mai puternic grup de artă nouă: Arhitectura are pagini strălucite:
Arts. Bruxelles şi In general Belgia şi Olanda stau azi In Palatul Âlfo-Roaeo
construit de Malet-Stevens este surprinzător
fontea mişcărei de artă modernistă.
de pur şl de frumos, deosebit de unitare şi bine compuse sunt
Ca acest număr, acest hebdomadar Intră In al cincilea an de celelalte case reproduse de Stevers şi de Lurcat
taptâ şi fructul activităţii sale se poate azi urmări In tot cuPrinsul ţârii sale. Cartiere întregi, orăşele întregi. In jurul An- C o l l a r d ' a r t ne probează prin opera neobosită a directorului
versului an luat înfăţişarea vremei noastre nouă. Afişajol re- seu Chrlstian zervos că există şi aci un meşteşug.
clamele in fine tot ce face aspectul oraşelor s'a reformat Există
la Bruxelles mai mult de 3 cenacluri cari conferenteazâ, publică,
concertează şi represintâ tot ceeace gândul nou a creat şi exA. Langen Verlag
perimentat. Nu vorbim de sălile de exposiţre şi de magasinele C l t i t i :
Şi librăriile ae artă nouă.

7

7 Arts are încă o menire pe care numele I l'a decernat: De a
înJruma arta a şeaptea: Cinematograful. Ceeace face fauna
sure a acestui jurnal este tocmai critica şi informaţiile literare
artistice teatrale, cronicile judicioase ce apar mereu despre cele
mai noi creaţiuni In domeniul plastic literar arhitectonic, urba«kt, etc., etc.
Nimeni nu se poate dispensa de jurnalul acesta dacă vrea să
se zică la curent cu modernismul şl cu intenţiunile sale cele mai
v
»rile. Pentru infonnaţiuni a se cere la 7 Arts Bruxelles, 271
Biv. Leopold IL
Viata l i t a r a r i organul poetesei Otilia Cazimir şi al criticului
Bigâaţt, încearcă sâ-şi traseze o cale de mijloc Intre tradiţSoaatismol luminat şi modernismul rezonabil.

W . G r o p l u s : InternationaJe^Arhiteciur
P . K l e e : Pedagogisciies Skizzenbuch
Eln Versuchshaus

dex

Bauhauses

Ole B a h n e in B a u h a u s
P . M o n d r l a n : Neue Gestaltung
T h . v . D o e s b u r g Grundbegrifîe
Neue arbelten des Bauhauses
M . NaghisMalerci, Photo, Film,

D - l Scarlat S f r u t e a n u discipol riguros al d-lui Mibalache
Dragomirescu, pledează pentru arta nouă intr'o serie de articole
In Universul Literar.
Te poţi desigur apăra de gingiile d-lui Dragomirescu. Cum să
te fereşti insă de buzele amicale ale d-lui Strnţeanu ?
Cereţi l a A d m l n i a l r a f l a C o n t i m p o r a n u l u i Str. Trinităţii 31 colecpile rare ale anilor II III IV şi V.

Verlag

DER

STURM

B e r l i n W . 9, P o s t d a m e r s t r . 134 a

Expresionîsmus ist die Kunst unscrer Zeit. Das entscheidende Bucii ist soeben tn 3. bis 5. Auflagen erschienen, nachdem die ersten. Auflagen in kUrzesiar Zeit
vergriffen waren:
HERWARTH WALDEN

EINBLIK

IN

KUNST

H a l b l e l n e n g e b u n d e n H k . 6.50

75 ganzseitige Abbildungen der Hauptwerke der Expressionistei!,, Kubisten und Futuristen aller Lander. Unenthehrlich fflr jeden, der dic Kunst der gegenwart kenenn
lernen will. Umfangreichstes Bilderrmterial der fohrenden
Meister. Das Manifest der internationalen Expresionisten

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

Aven. Schneider 64

CRONICA
L u d v i g N o r d s t r o n e un celebru scriitor suedez. Uităm
sa atitudine a scandalizat critici, literatura şi publicul deopotrivă. Acest autor distins şi romancier de seamă, — o e
spune Victor Vinde. — părăseşte brusc proza burghezi şi
#e avântă In modernismul extremist, scrie cu neruşinare
.porcării* şi pro'iama In gura mare, admiraţia sa peatra
Deltei!, (cel mai debil pentru campionii modernismului. X
R.) In broşura s a : Către cărturarii Suediei .Nordstrom l*.
cepe astfel: «Principalul curent literar de astăzi este, dupi
mine. ceeace francezii numesc Suprarealism. Este opusul
naturalismului. Aşa de pildă. Zo!a, descrie pe câtă vreo*
Del tei 1 povesteşte. Cel care desene trebuie să fie, pe cit
e cu putinţă, impersonal, — cel care povesteşte e personal
Nu se va obiectă că această părere nu e nouă, că fala a
spus .arta trebuie să fie un colţ al naturii văzut de un
temperament Voi obiecta că un asemenea punct de vedere
nu e personal, pentru o vântul că tem oeramentul e contrarul personalităţii. A avea un temperament înseamnă a 5
voios sau trist optimist sau pesimist. Sunt stări sufleteşti
individuale. A aveă o personalitate este a şti9 a vroi şi a
acţiona pentru scopuri determinate. Astfel, suprarealisatl
c o ruptură definitivă cu acc.s descriere a emulii §i aci a
vedere asupra lumii cu care ne-am obişnuit de trei generaţii .Mai departe afirmă: .literatura modernă este esenţialmente etică*. .Noua literatură este In însăşi natura ei, un
poem eroic, aşa cum trebuie să fie orice literatură etici.
Scopul ei este: victoria eroicului in lume*...
L e V l s a g e d a n s la B r u m e poema din exil de Marcel
Loumaye. un portret de Marc Darimont, In editura Aathologie-Licge. Titlul acestor poeme spune accentul viril
uman al lui Loumaye. cântăreţ profund al regiunilor natale.

Thco V. Doesburg

Clama rt-Paris

-

L i b r ă r i a N a s a f e r din Strada Karagheorghevid a inaugurat
de curând noul său local. Prilej de cultură acest local va fi incâ
şi un muzeu de artă prin străd jinta şi concursul personalităţi lui
Ştefan Nenifescu.
Actualmente salonul găzdueşte pe lângă sumedenia de volume rarissime şi atrăgătoare o primă expoziţie colectivă şi vie cuprinzând toate aspectele de seamă ale arte/ noastre. Au expus aci printre alfii colaboratorii noştrii, T. Catargi. Militza Pâtraşcu, Marcel
Ian :u. Iter.
„Contimporanul"

LA VIE DE LETTRES
ET DES ARTS
Dir.: NICOLIS BEAUDUIN

Parts

L'archltecture

vivante

D o c u m e n t a aur I*actlvlt4 • Constructive d a n a t o u s
Ies pays a Dlracteur: i e a n Ba d o vid • Abonnament
a n n u e l (4 Fasclcules 125 franca • E d l t l o n s A l b e r t
M o r a n c t a P a r i a 30 A 3 2 Rue d e F l e u r u s

La râvoluftion Surr6aliste
Dir. A B R E T O N

CAHIERS d'ART j

Christlan Zer***

Buletin lunar de actualitate artistici

Z

revistă luxoasă tratând
probleme de plastică,
arhitectură, bibliofilic.
bogat ilustrată de cei
mai dc seamă artişti ai
vremei.

Abonament anual 70 trc.

Pim.

I n t l n t r a l r o de Rene Bacrt cu şease desene de un humor
naiv şi antică nesiguranţă calculată tn concentrarea lor, de
.lan Milo. Splendidă plachetă editată la .Vachc Rose* Bruxelles. Poezii In linie simplă <i emotivi.
L O g l t l m e d e ' f e n s e de Andr. Breton, Directorul <opn*
realismului, scrie un panîlet virulent contra bnrgheztsraula
revoluţionar dela rHumanite, contra prejudecăţilor vechi şi
timorate tn literaturi, ale lui Barbusse Â Cc. fa'şt profeţi
ai timpului*

L'ART D ' A U J O U R D H U I
LES ARTS d e la M A I S O N
L'ARCHITECTURE V I V A N T E
Paris VI 30-32 rui 4• Flmnt
Ediţia: A . M s r a a c i

10, R u e J a q u e a Callot P a r i s

Cea mai
scandaloasă

din lume
revistă

r-r Refera* f*cwli.Bar«rtffr

