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lJRMUZ. 
Sbaterea sufletului svăcnind in afară, eliberarea şi ajungerea până Ia El 

l,eamăt din iovirea dură cu brutalitatea. 
Acest El cu literă mare, tot aşa de îndreptăţit cum cel despre Isus. A

i" ândoi amanţii viitorului, apostolii unor lumi ce au să vină. Ura şi . batjocora 
" . mbră inerentă vieţei lor. 

Şi totuş, ochii ţintind halucinaţi acel punct miraculos aperceptibil doar ce-
lor al eţ;i. 

Pentru a ajunge acolo, ştteangul: mijloc fericit. 
Noi, rămaşu. tremurăm şi ne ingrozim. 
Arareori, în clipe de ruptură dureroasă cu mediul, îi invidiem curajul. 
Câte odată îl avem şi atunci ne simţim fraţi. 
Intre noi şi El punte pe care sentimentele se plimbă, dansând, înfrăţindu-se 

.:?ână la contopire. 
;, " Se naşte marea şi absurda sinteză: a Nimicului. 

Găsirea afinităţilor cu Nirvana, abundă. 
Colţurile se tocesc pentru a deveni marele tot. 
Picăturile timpului ingheţate, sau curgând vertiginos, nu mai importă. 

Dar şcoarţa terestră obligă la zile cu preocupări mercanti1e până la abru
"' ~li:.",:r", Atund Unnuz pare un vis absurd şi adesea ruşÎnea că ai frate mizat 
" " ~âadva ~u un nebun meuit S2- 'ie inghitit chi:w de Ipl:itmericul c/lipei unu3tc..are 

dispuuti.:,' 111; . ~ "'_ --. -+--

? - şi totuş nu ~şa. -1 
Urmuz trăeşte încă. 

" Prezenţa lui printre.. noi, sfârc care biciue conştiinţele. In bezna sufletului 
urmărim aplecaţi adânc urmele pe cari paşti lui ia lăsat zgâriind violent pămân
tuI b:ivializat prin clişeism. 

Urechile fecioreşti mai iârigerează încă de desverginarea -făcută de fraza 
. impetuoasă şi virilă. 

De, acum cuvântul devine spe1'Il).atoid fecund. Urmuz a contribuit şi el la 
operaţia \voronofiană făcută limbei anchilozate şi peltice. 

Aceasta e forma ţipând de bucuria reuşitei deplWe. Rămâne fondul, pro-
.blemă profund dureroasă ca o rană ciugulită de vulturi. , 

La răspântia secolului Urmuz spânzurat: semafor semnalând desechilibrul 
tuhiror celor aplecaţi atent la sgomotele venind din abisuri sufleteşti. 

Lucrând in colţul obscur, pe când noi ne incălzearn încă Ia lumina unui 
soare falş, El a deschis robinetele frigului care acum cuprinde pe toţi. 

Soarele de pănă azi gol în toată inutilitatea lui. . 
Frigul creşte insinuat mustrător superfÎuităţei noastre. Cei cu pielea sufle

tului groasă insesizabili acestui eveniment continuă a le inchina vechiului astru. 
" .' Dar noi cari simţim frigul pătrunzându-ne ascuţit"nevoie'de reacţionare. Şi 

atunci: mişcare, multă mişcare. Naşterpa constructivismului, suprarealismului şi 
c~lor1alte isme dinamice, necesare vieţei noastre "ameninţate cu îngheţul,:. 

Cei cărqra falşul soare le e suficient, privesc aceaştă vertiginositate de linii,' 
cuvinte, sunete, culori, nedumeriţi şi exclamă: NebunU) 

Să le ,fie de bi?-e. ," ~ _ . . , 
Lor Şi toval.ulUl sufletesc care u menţme fara lliCl un pericol în frigul ba

nalităţei şi al locului comun. 
Noi însă avem nevoie de mişcare, cât mai multă şî mai variată. 
O intreagă acrobaţie intelectuală. 
Datoria roast ră de a o intensifica la maximum. 

_ Părăsinc. falşul astru, neyoiţi la aceste salturi de clpvn spre a ne ţine prin 
frictiunile 101 suHe1.ul cald, năzwm totus că vom afla când.va soarele cel adevărat. 

, Şi atune L : .\ " , " 
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f V RnUZ NO.l 

NUL . . 
li pose un ro~eau sur la table el ferme les volels 
Il se coiffe, ses cheveux dans ses mains son plus doux 

q'un oiseau ' 
" 

J}es aveugles jnvisibles preparenl les lignes du sommeil 
La nuif, la lune el leur coeur se poursuivanf 

* 

., 

Ianuarie' 1928 

Mâinele contese.i pOlon-e:z.e 
Radiogr(1mă pentru Be. 

Pe catifeaua gândului mâinele tele au ţipat cu""' 
. lori mă urmăreşte încă simfonia porumbeilor cu 

aripele retezate erotic sirena fabricilor din oraşele .~' .. 
industriale vorbeşte elocvent 'reamintind mâinele 
tde de contesă p0loneză într'un secol trecut fu,,", 

EUe dit ['avenir. Et je suis charge de le verifier 

sesem ghilotinat şi mâinele tele mi"'aU smuls ci .. 
nematografic ochii apariţia lo~ congelator stărilor . .. 
sufleteşti curgătoare prin vinele rvisului se r.osto- ,'U .< " " 

golesc mâinele tele asemeni unor nervi clanpes.i:;f • • 
Le coeur meurtri, râme endolorie, les mains 
brisees, les cheveux blancs, les prisonniers, reau 
fout entiere est sur moi comme une plaie a nu 

Paul ELUA~D 

tini, unde sunt mâineIc tele mai albe ca moartea 
pe ţărmul cărei mări fluturând haotic b~tisţa in ... 
finitului ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

George BQGZJI. 

a ccu:::a:::u :a ca 

. , Album erotic fetei blonde violent. 25 Noembrie 
PRELUDIU LA SFÂRŞITUL VEACULUI 

Cum mucezeşte timpu1n calendare 
prin inimă cum trece cu săgeţi, 
dormim acum 
la un1bra veacurilor :rucombato. --

Cândva atlantic fui un rege'n Babilon 
tu sclavă de ciment şi soarele în păr 
am râs hamac de sfatul lui Solon 
şi 4intr'un piept crescu în vis-un măr. 

, 

Am fost Iocanan, mi-ai cerut capul 
mi-ai sărutat buzele, 

Deasupra apelor mele mă plec 
mă întreb . 
ce vânt ne-a aruncat 
in veacul acesta blestemat? 

~
A tu te plictiseşti hermetic şi cu gramofon 
A eu conduc electric industrii de sifon 

I popi lânoşi cerşesc în numele infernului 
D ştim că vom muri sub roţile trenului. 

Tovarăşe de acum 5000 de ani 
din părul tău 
cu totul azi scurtat 
~,i tuns frurpos a la gatyonne 
vitregia veacului '. 
parfumul 
şi ~dra Coty Rachel No. 2 
n 'a putut alunga încă 
miro ul mâlului din Nil 
al pieilor de crocodil 
şi al cav:ernelor străbune 
in cari ne~am iubit întregi şi goi 
printre şerpi broaşte şi'n noroL 

Fumăm fatal 
in aşteptări d~ bal. 

• 

GEO:fJGE BOGM 

In noaptea în care făcut-am înce fciiri disperate 
gările se alungau În besnă asemeni lupilor flămânzi 
{imaginea e fericită Întrucât ambele părţi au ochii 

• '1 roşii} 
, - -- Trer.ml fugea ca un şarpe obsedat de gramofon 

li e 1. ~.lefTCIU:Jln:.- o'!"".ff lnft1/nit cu4oc.urf de- hzmini 
sufletul meu bolnav cum n 'a ţipat de bucurie 
când fără să te bănui ai trecut pe !â'ngă mine? 
Ne am pierdut unul pe altul în besna simţurilor 
in Capitală mtz lătrat câinele domnişoarei Getta. 
am auzit stelele sfârâind în tigaia cerului ' 

! 

f 
I 
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" 

,gândurile se incolăceau pe trupul tău ca edem pe 
casă 

Să aprindem cauciuc candela speranţelor de mâini 
şi în vederea tropicilor viitoare 
te asigur că omul nu·i decât ·o murdiirie 
deci 
ne vom iubi morbid întreaga noapte 
şi adouazi vom exclama ' - Ce porc'ărie! 

GEO'RGE BOGE.I1 

CITIŢI 
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lJRMVZ No. 1 

poeme precis 
_ Un homme 100000 marehe avee une blonde 

300000 sa.ns amotir et ,sans but que faire? 
monbr en automobile langueur r,ythmee 750 les 

.arbres ruissetuots d'or azur et terreur rose sont des 
brosses parfumimtes et rapides 1000 8000 800000 
rut bizarre eparpille du Vent avec son million de 
,chev~ux qui sont mes nerfs courir' voler penetrer 
dans le coeur humide moelleux de chair-soie et 
vorace de l' espace Presence du .volant ' tres viril 
lance contre la viriHte du boute-roue lointain pro

'chp trese' proehe ţâ la craindre CRAINDRE fraea
sr 'ment sursaut eubbute 1+1= 2 cloues el terre 
J i-1- =2 raisonner 1+ 1- 2 explorer les alentours 
1 t- ;=2 etemite 1-f-1= 0 silence rond attente 
car!l~e boire la nuit dui ou moi Elleou urie autre 
'identite soif doute satiete pourta~t notre 
a venture est originale nous sommes sur les flancs 
de rEtna deux morceaux de lave eteinte triangles 
globes et eheveleires de ereme noire image du ehaos. 

F. T. H./lRINETTI , 

" 

-\ 

Ianuarie 1928. 

pLUS ACEASTA . 
lUi FOX 

Iti desfac pe pleoapă Câmpia 
cu plopli sondelor in vânt 
dar cerul îşi aşea.:eă privirile in gdnd 

Fruntea se intrerupe In părul tras din nori 
apele trăesc cu şerpIi pe sub pietre , 
când papagalii se prefac In g(jiveci1e de flori 

Pădurea tipă'n plop, ca in tiecare prunc 
păsările le arunci cu pumnul din pământ 
şi cu iubita lor copacii in prăpăstii se arunc 

Aici pieptul s'a rupt in aer cu inima albastră 
voevodul cade de ' pe cal drept In nemurire 
şi pământul se aşează cu câmp ia la tereastră 

Mai incolo muntii s'au înzăpe;cit in cer 
umerii mă port in gondola lor spre Vlaşca 
dar fuge pământul ca o troică cu stelele 

in ger 

Gljeorg!je DINrJ 

COLOMBA 

) 

Cu frunţile ca zboruri de porumbei ÎÎ1 cerc 
,şi lacu'nchis În deget Cll-O linişte'n inele, 
dar )!inele sunt plante acăţătoare 'n piete 
şi mâinile prin trupuri în buruiană-mi frec 

ocean ce se răceşte cu braţeie 'n gargară 
părul oval Înscrie un sânge'n anotimp'i 
pe buzele'n suire se desluşesc aripi 
şi sânul mă ptimeşte în chiof ca'ntr'o gară. 

aerul se desface În vorbele ca lăz) 
şi drumurile În rocă urcale ca vitrine 
dar panta în amurgul lăuntric te 'reţine 
şi glasurile'n seară le schimbă precum gărzi 

in umbră C1l-TI luceafăr nelămurit În glas 
nisipuri în pleoapq se adună',." oboseală 
c'u liniştea prin undă se' limpezeşte'n algă 
şi urmez În şerpuire umărul ca aflas · 

• . '" 
o toamnă pune'n falgel' frunzele moi ca pături 
şi glesnele cu planle şi arterele cu munţi 
dar ne apropieTŢl în aer ca două sălcii,: muti 
prin camea in descreşteri se ' desll1şesc omături 

trăsură ce se'ndreapfă cu stelele'Tltr:'un trap 
când noaptea'n pupilă Îţi răsădeşte-d vie 
pe culmi din curcubete Îfi împletesc. o' iie 
şi-acesle flori i(!s ochii pământului din cap 

surâsul îfi pătrunde în piept- până'n prăsele 
şi'n pasul meu fe'nvălui şi coastele le isc 
dar amintirea'n sare se închide ca un plisc 
şi tremurul'n.'pleoape a netezit şosele 

\ un cel' tăiat pe-obrazul 'ce-l ştiu itinerar 
cu'nloarceri cu o oprire cu sângele -n fereasiră 
din tine se desface priveliştea 'T1fr'o glustră 
şi euantaliu'n palmă te'ncinJ1 ca un fierar 

p/ămânu/ în culoare \ cu iarba 'n ţesătură 
lumina-fi scrie'll pântec CLi orele un disc 
când vocea rohmjeşle în qer un apus 

, 
j 

şi luna 'n fulgerare pe umărul ca turlă, 

Din Voium l../ COC.ONi.3,Q J/arie VOIJO/:-/CJl. 

J 
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HA UT-\PARLEU/R 
, 

URMUZ PREMERGE - IN CÂMPINA ŞI UNIVERS APARIŢIA. UNEI RE- ' 
VIS TE CARE IN HAOSUL VEACULUI VA INCERCA ST ABILIREA UNUI 

EQUILIBRU (VÂSL1ND SPRE O POEZIE ULTRA PURA ;.PENETRA..NTIS'l'Ă. 

[) In No. viitoare vom publica colaborări) de ale 
scriitorilor şi artiştilor grupărei "Integral" din Bu
cureşti, pe cari i~am solicitat. 

, Ll Anunţăm apariţia celui de al 3-1ea volum din 
"Istoria Literaturii Române" (Evoluţia poeziei lirice) 
al D-lui E. Lovinescu. , 

Cuprinzând desvoltarea poeziei dintre 1900-1925 
eurentele 'În î,ntregime - ponderabile sau impon
derabile - aproape 200 de poeţi sunt găzduiţi în 
cartea doctorală a d-sale. . 

Manifestării moderne d-l Lovinescu~ de asemenea 
îi rezervă, din atitudinea d~sale de înalt stilist, 
câteva pagini de discernământ pur obiectiv'. Citează 
şi discută pe; Tristan Tzara, Ion Vinea, B. Fun
doianu, Ilarie V oronca, Mihail Cosma, Stephane 
RoU, Romulus Dianu, Sergiu Dan. 

Editura Jl.NCORJI., 464 pag. 14Q lei. 

a SINIEZA No. 7-8 se prezintă cu: o poe~ie 
de"'Ion 'Barbu de uffima lui pededitudine: un. ra-

• finament al cuvântului în aşezarea lui care te supără 
când nu eşti viciat de poezie şi îl sileş,te pe d-l 
Barbu să-şi piardă în urmă savoarea, ca frumuseţea 
armăsarului prea mult gonit. 

De d-I Arghezi o proză care fuge în toate păr
ţile şi nu ajunge nicăeri ca un geSPl f,part cu cotul. 
Celelalte lucruri - palavre. ~ , 

1:1 VIAŢA LITERARĂ. Apare regulat săptă
mânal cu efortul de a se dovedi tot mai fermă cu 
atitudinea sa de misionar literar. Dar toate poe
ziile d-sale (ca fetele misionarului) sunt proaste 
sa~ urâte. 

Li A murit un păianjen ; Universul-Litera~. 

O GONOCOCI.- Un afiş anunţând apariţia unei, 
reviste de avantgardă, sperie mai mult, pe unii 
domni, decât scăparea leului din colivia menageriei 
sau decât boababul în care vor trebui să fie scu
turaţi senilii. Bolidul proedat acurh 4 ani de ,,75 
H. P." i-a cicatrizat într'o frică care le putrezeşte 
unghiile şi chelia. ~ 

A VANTGARDA 1 De ce vă sperie atât, acest 
cuvânt d-Ie Dem. Theodorescu r Conţine pe sfert 
atâtea litere, câţi dinţi vă lipsesc d-stră, de pildă. 
Nu puteţi nici măc;:ar clănţăni. 
Oămpănitul gingiilor moi, pe două coloane din 

"Rampa" n'a umplut qe salivă decât propiile d-tale 
buze. 
Regretăm de-a nu putea servi Iochimhină literară 

pentru decrepiţi. 
Dar puţină valeriană, nu luaţi? 
Nici d-voastră d-le CarniI Petrescu? 

a La leatrul Naţional: succes. Şi totuşi lucrare 
originală .t'iesa: Omul cu mârţoagl}. . Autorul d·l Ci-

prian tovaraşul lui Urmuz în . trecerea , "pe ace.'lstă 
planetă. ' 

Ca simplu efect cerebral, substituiţi vă rog lui 
Chirică pe Urmuz iar c,alului literatura modernistă " 

Prin personagiile pocăite din ultimul act aveti 
atunci solid şi caragiaUesc ' reprezentate mărcile de
literatură oficială şi naţională. 

r:J T eatralul "Rampa" printre alte multe parcării ' 
face şi anchete între cititori. 
Aşa de pildă astă toamnă una cu titlul " Saschim~; 

bat amorul"? ' . 
Printre cei cari au înăduşit ca să răspundă sau 

găsit destui cari să ofteze după "amo'rul curat" de 
odinioară, când totul se mărginea la o strânge re de: 
mână. 

Ceiace este profund regretabil. Să nu uităm; 
Actul sexual este cel mai pun purgativ sllHelulru 

constipat de platonism. 

, O A apărut într'un foarte restrâns tiraJ şi ii' ' 
condiţiuni de tna.re arI::i grafică,. volumul . ~ 
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De vânzare numai la : 

Haseier Str. Eugeniu Catada 7 

Bihlioiila St, C. A. Rosetti 3 

Alcalay Calea Vic.ţoriei , 

Cariea Românească B-dul Elisabe-ta 

Academia de Arte Decorative Str. 

Câmpineanu No. 17 

L.l Redacţia noastră ,din Bucureşti: ,Ghecl!'glb.e 
Dinu Bărăţiei 37 " 
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