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ORA 10 DIMINEATA
Fiinja ta întregită din orice gest, repetată la infinit în cerul
gurii ca un tăpşan cu un ecou pe care-I simt în clăntănirea de
chei a oaselor, iată: eşti regina acestui joc de şah cu pătratele
trecutului negre ' cu pătratele albe ale existentei în desfăşurare;
sacrific întru apărarea Ei pionii drilmuifi în artere, mă ameninti
cu degetul însemnînd inima_ INIMA ce portar bătrîn urmărind
prin gratiile unei fereşti de auricul în descreştere, în creştere
locatarul care a întîrziat piftta chiriei şi urcă scara cu lIndoieri
ca o minge. Cutele creierului te primesc ca într'o rochie şi
Ogar limba ta scrie, te frămîntă între dinji, dimineaja rup biLetul
No. 815 vreau să iau tramvaiul, fireşte Oriunde viata e aceeaşi
dar scara Mă retine în amintire şi ca aer de munte, tu, tu, Balsam
în respirajia care se răreşte dar să-ji povestesc visul dela ora
8 după versiunea oficială.
- Aici trebuie să vă dali jos Domnule functionar al contenciosului "Abeille", tramvaiul acesta nu poate înainta mai mult
în imaginatie.
-- Ah! Nu! Nu! Refuz. Eu mi-am plătit locul (1 franc două secliuni în clasa l-a) şi întăleg să mă cowluceli confortabil
pînă dincolo în subconştient dacă vrefi.
- Subconştient? Nu cunosc această stalie. Vreli poate
Boulevard des Italiens?
- Nu. Dincolo. DIN COL O! DIN COL O !
- Poate vreti piata operei ?

DIN COL O !

Nu
In imaginalie.
Ah! Nu Domnule. Dumneata iei tramvaiul drept MagicParc. Acolo vei găsi Palatul Minunelor (taxatorul se supără).
Interventia benevolă, cu bicepşii ca rufe muiate a controlofl)lui.
Politicos tai cu briceagul oferit de circumstanle BRICEAGl....
OPORTUNIST gîtlejul lunecos ca briiiantină. Tramvaiul pleacă
singur. Sîngele nu deajuns tinut în beciul unei cărni prea lemnoase, era de o calitate inferioară.
Pe scară, aşa dar, amintirea ta. Tramvaiul mă respingea,
creierul dădea din mîni. COMPLECT, dar te căutam, te ~ăutam
şi la 81 / 2 (fix, ceasul de marcă elvetiană desfide orice Concurentă) pe foaia de prezenta semnătura
-

fI L

a pînzelor corătJi
, 11 a tmosferă sirenele dÎll suflet
I ~/e s'au frin t ca 'ntr' un dul!.. ,de

dosarele vraf, peste drum . cerul îşi deschidea ferestrele pentru
curălitul de dimineată casele se închinau într'o reverentă plăcută
maşmă de scris, alături, cu un accent metalic (englezesc?)- Oh!

tr ansformări

]e vous en prie Madame, ne vous derangez pas. Non! Non! Pas
de the. Mon coeur (moquer) prefere les dossiers des accidenls
sucres.
Geamul ar putea fii un saltar. Incui totul, pleci, te Întor...
s'ar putea ca lumina să fie o apă, să fie un sărut. Dar uite
dintre toate NAŢIUNILE aleg irr.agi-NA ŢIUNEA .

S c..,ii

l'l puri omul, rău rostogolif '
ă in descreşteri panta despăr;J1i .
fruieşfe'n suflel singură/ăli de chit.

' george bogza

1926
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DRÎNGĂ

_

'1 CIRIP

~

FRI

Drîngă e un instrument muzical de culoarea zah ărul ui
cu rezonante de pian automat. El este fructul unei broaşte lesh
cu trei picioare, care a avut legături interzise cu Întune<
Nomad, cel mai senzibil diafragm exis tent la gramofoan e le
Legăturile înfrînghiate ale broaştei au durat 270 zile; atunci c
cîndu-i un al patrulea picior, a fost părăsită din groapa
servea de alcov - de seducătorul Nomad.
Drîngă a moştenit dela părintele său întul1ecimea şi tale
hereditar de ' gramofon viu, iar dela mamă-sa carapacea blinl
contra zeflemelei opiniei publice, reprezentată printr'un iaz
raci fierji şi garnisl1i cu broiăcei de hidrargir.
Ajuns în epoca puber!ăiii, singura carieră onorabilă p e!
el era aceia de "om senzibil" - profesionist nocturn şi t::
carea coRJilor cu urechi clăpăuge. Primind binecuvîntarea multi
mîinile sal e u§pătară formă de \ ioloncel.
Respectîndu·şi norocul, -!u fi~cijre sărbătoare a hym enu
Orîngă era în editie de lux şi melodITre ce mo-cnlaU în ne.
său izbucniau depe limbă şi se rostogoleau la picioal d~ ci
satorilor pe lumînări.

Ce frumos Îţi slau sire, dungile de aur
muntii 'n spre apus
sfertul de cenlaur
şi fările de ;os În sus
E Înalt şi oprit cu steaua lumii 'nlr'un umăr;
e frumos infiiu - cu azurul lins pe ochi să nu-I sperii, să nu-I deochi
că-1 descui ea să mi-I număr
Aici Irecu un rege gal
buclat rotund În porlocal
lipit cu clei şi uns cu aur
pf' aiCi Irecu un bronloz aur
Cu el m ' arun c În a '3r gol
il leg de cer sus pe punle
Îi strîng În dinfi şi-! vopsesc
eu-I piaptăn, eu-I iubesc
Vrei lu rege bunăoară
Vrei tu rege, amîndoi:
cu oastea ninsă dinainte
cu spada aIbă ca un dinte
să Încingem ţării allii fară ?

tB

Cirip e a noua solie a lui Orîngă, agăta-tă de C0 tHl d drea
a fracului său. Cirip are forma unei lăzi încrustate cu 2 pătr
de sticlă pe fiecare obraz, pentru higiena gurii. Blazonul nobl
sale o acoperă ca un tricou.
'
Drîngă şi Clrip se luaseră din dragoste şi căsnicia lo r
clădis~ pe următoarele: să p oarte totdeauna ciorapi de ace
culoare, să fac&, odată pe an baie împreună; să-şi taie unghi
în acelaş timp şi în fiecare sară la orele 11,43 Cirip
proprietălile sacîzului.
Din pudo8re, nu doresc şi n' au copii.

Aici muri un rege hun
cu dinfi cleioşi ca În săpun
cu capul galben ca un iaz
c' o lance suptă din obraz
Descalecă

voivoz ii din ramul de măslin
pune lacăt luna pe sprinceană
prinfesa se desbracă ş; intră În bazin
priveşte peştii roşii fn roua ei pe geană,
cfnd prinlesa se undoaie cu pulpele de mreană
ceru-şi

a
V

II

Ivrurindu-i sotia, Orîngă presimti culoarea zilelor
'ntr'o vineri lşi lipsi corpul de piciorul stîng, aceas ta
dreptul de a locui într'un azil.
In veci nemîngăiat de pierderea ireparabilă a
sale Cirip, el îşi continuă existenta sub forma unui
care a sculptat cuvintele:

Ţara se deschide cu munlii pe fereaslră
vin făranii asprU cu eimpu'n sub/iod
sara Îşi aşază Îngerii pe glaslră
pămîntul să se culce cu capul Între flori

Var se opri un rege celt
din regii loIi el cel mai svelt
Domnita rupse spre el o slea
şi timpu-i nor pluli pe şea

"Cine ca mine face, ca mine

păţiasdi"

mdm

------------------~----------~--~----~~
Din «(Traite du style )}

Gîndul lui o aşeaz ă cu torsul spre regat
Prinfesa se zmuceşte cl1 pulpeJe pe alge
luceafăru 'n galopul calului se sparge
şi se rări În zare un rege-amorezat

In bălti eu am peşti splendizi, priveşte cînd Îi scot, urec b'le lor Cl
'tante. Ingenunchierile sourelui peste apele blînde. Miile de minuni i,' le ţÎrm\\J
Stilul meu e ca şi natura sau mai bine zis reciproc. Urll lăt"i- m a Jtre aceste şerpuiri, printre aceste stînci. Imensul coupe· papj ~r • -'
,
n~ cU!l0aşte Îndeajuns cîmpia. IIi trebuie o călăuză să parcurg,'
padUrIlor. Acolo te pîndeşte un pricgli.Giu de muşchiu , aici tu vei _.
."
de o uriaşă ciupfrcă. Stranii lumini se alungă pesle şesurile me e . Ciudelul
septembre.şi aruncă o clipă pe cîmpuri ochii chiorÎşi cari in tfrferează şi

1

Aici muri un rege, spÎn
cusut cu arcu 'ntr'un plămîn
şi baură regii 10fi
Învinejind ca matelofi

stephane roll
NOTULE PENTRU O ETICĂ

se'nlunecă.
Citeşte

În cutele coline lor un destin păscut de vad. .
Un
Umbra norilor desenează pe pămînt fanlome străpl',,,e cu aur. P u(uri ve
de azur se deschid pesle creasta olanelor. Orizontul b,~'at se piaptiin ii ~' a
piepjeni mici de ploaie, cari curg, curg, curg....
,/'
CÎI
/'

1. Un s entiment secret şi unanim de necesitate să preceadă aventura;

aerul dulce sau înveninat, tovarăş de leşie, să fie sfirticat de dorul lung de
moarte.
2. Nu e nimic în afară de putintă de a spori; verifică pluralitatea lui
Dumnezeu printr'un sistem de s căderi şi adunări compensătoare .
3. Propune coreclia universului cu care dllnsezi; acoperă-Ii Însă leşu l
cu duh vînăt şi te fereşte de arşija splendidă a arbitrarului.
4. Te lasă miraculat de spectrul brun al dogmei.
5. Aibi o privire rotundă asupra proprietăjii; rîvneşte imponderab,qul
şi socoete în chivotele tale prihegi şi pîinea lui Iisus.
6. E ş ti avut de toate ipotezele, dar numlli puterea de acomodare ş i
de ~~nunlllre te serveşte bine făl' ă să te altereze; e unica ta eleganjă.
7. Să IIparjii unei caste naturale; vîntul care te orientea7.ă şi te
s emnalează celor deopotrivă cu tine nu trebuie să-ji străfulgere sufletul.
8. Nu vei [j benevol.

av. dudI

In laptele-cucului am privit trecînd femei ,,!;; o a semenea runl J
încît oglinzile trozneau. Intr'o parte a balanlei ;~'ffi ~p.us un elefant la.
cealaltă o aripă de lăcustă. Ei bine, elefanJ" 'o a gasll acel mai greu ..
Legume, degerale legume, mi-a~ c .de fe~eile .a ciiror vinlii
scurs în umbra curăjirei voastre, şi c!'lul luclnd tncola ~~!re denl"
Legume, culorile voastre triste, ră Itele voastre, COj'''' ''I~''ld v oastră ...

u(.g m
(N. T.) Dar ce incompll1. i.Iă, d .t de inlrad.uc\ibil~ ': , trumuoictea
Aragon. Ce stîngaci eşti în f g~nlle lUi, ac~st crel e! ntnco!md" prin lîna
Ce seceriş într'o auroră drnl~6 ca. 0. alta s.e~era .desplcă, despică.
prestidigitator scoate cuvjrl e dtn ogl~lZI, panghCI legInd din cutia cranii
ca bomboane.
.
. . .
•
Eşit i voi tOli, apJ cu \Imb"~ ~ecl, cu . crel~ni spini. Ca un robinel
lapte şi miere degey l lui Ar;f.°n VI le va inmUia, vl-i vor bucla.
.)

•

Les documenJs internalio nlUx de l'espri! nouveau presenlent
3 ScenarII
Cine.poemes de B. f, 'italle avec deux photos de Mit" R.y.
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Veniam in arenă cind toreadorul plecas e cu inima taurulu! în virf, ca
E
mistica roză în amfiteatru maLrămăs,:se,. c~ b~tul pe la?e, publicul.sec; ca re
a asculta I din mucegaiul gleznelor, zangamtu~ 11~1palpabll dm.lre . clipe, ev.?porarea întreg peisajului spre cer. Un ala.mbl~ Intors .cu tevile 111 s url~ ~I ~
zurgălăii tinerelii, filtra elixirul avid, toata plgmentatla rozacee pe mlml.
Ti-e prea frumoasă carnea, ca să mai poţi avea
printre putinii prieleni. in p.lin tur.neu ~ere~ral.
.
.
"
. sufletul care poate iubi ,i fecunda.
L'am mai surprllls şl-1 mal aspl~ pnntre el ca o pu.ra . r~d,ogrofle.:
A,i vrea mereu să·1 caut sub pielea ta bălană,
plămînul tău irizat ca un imens ciorchme ~e fl0!1re de salclm; mlm~ c~s~ta
cum umbli orb, să cauti o u,ă 'n subterană
pentru tic-Iac-ul bucuriei unice şi a veghel. - cllld somnambulul prm cariile
miraculoase sub luna 'n abat-jour a lă~lpii. ai e~ hi~i~rat ~~ . discon ~ inu!tat~?
sau cum răne,U, să c;.urgă răfina dintr'un trunchi.
noptii. Prin pleoapa ta n'a tre::u t obiechvul acele,a~, Idenl~,al'. ca 'pfln vllraJII. Ti-e sufletul in mineJe mici, sau in genunchi!
pină la ingenunchierea sub lespezi unde recunoşl1 urm~ III rotul~ a genunDacă 'i.afi da ~ărutul fecund ' pe sterpul pintec,
chiului răscopt în imn şi rugăciune; umbra de sub sprmcene. vlOlacee s ub
a,i deftepta in tine, iubirea, ca un cintec!
alchimia ideii - ale lui Fundoianu ?
Regret şi muşc frina nemerniciei biologice. care a dp.schis spre mine. !ti ca in vechi sertare cu lacătul stricat,
maternui simbure cu cîti-va ani mai apoi.
afi regăsi ce-i simplu in tine fi curat!
Aşi fi vrut să înaugurez cu ceilalli. vîrsta răsfoirii lui, ştiind pe b ă nci
Ti-e sufletul in carne inchis, ca intr'o cramă
dinainte-mi - fruntea ca o caledră, fintîua cu jind. cuvintul lui cirjă pentru
subtioara sborului dinăunt!,u. .
. ,
. .
..
. in care mustul sparge fierberea lui de vrană
In fiecare pasiune. In fiecare ZI. Imbrallşl1re.:l unuI orizont. pescafl fi nu găseijite, ca să Ffnească, o cană •••
deculli prin apa regală căutind ' perle. s.trăl~cir~ pent~u mîni, c~v i Ilt~ ca pe~t~
... ~i.i
, fericit că este Tnchis Tn carnea ta.
b. fundoian u
frumoşi S,luma sau crizante~a ~oem.ulUI strl~sa m. navodu.l. caietuluI , o. un~lta
roză ca un deget pescuia scmlelle din cerullllflofit ca m"flI. Proleza ş. reZida
Reportaj
camaradului unic. ingenunchierea p.!să şi leagănul trezirii din pupilă. diamantul
bătut în inelul rostogolirii În sus; - invidiez pe toli acei cari au ospălat-cottin' peuple nait. se prolonge. soit da ns
la-cot- in vitrina acestui bijutier. II cunosc aerian ca pe Fiit-Frumos Pe uune plainte. soil da ns un c ri de joie
mărul prietinilor cari mi l-au transmis din neisprăvilul lui prisos. mai 3 tă
inimilable.
Pierrt Mac Od a"
mîna indisolubilei biruinti. amforă cu roua tîmplei lui.
Un respect şi o reverentă înapoi. îndoaie coloana vertebrală a zării.
i-am auzit me rcuri 22 august în Grosser Konzer thaus-Saa l
ca pe un git de lebădă. sub aripa fierbinle a fiecărei clipe din amintirea lui.
O revelatie. Dar cintăretii americani de jazz sînt cunoşti nte vechi
Mai e strins bratul de brălara vînătă a celei ce numeşti cltuşe univers ală
recomandate de His Masters Voice şi Columbia.
dintre doi: dintre el şi tine. Fiecare-l cuprinde'n parte; fiecare-i rezervă lui
Fundoianu fotoliul cel mai adinc dintr'însul. Oricare din noi poartă ca un
Cinci bărbati tineri, patru CÎntăreti - Jam es Melton. Lewis
coif lumina ochiului pe el - isuşi cu o vizieră deasupra frunlii , care nu
)ames, Elliot Shaw, Wilfred Glenn - şi pianistul Frank Black.
era decît palmtl'n coviltir pentru perspectiva lui Fundoianu.
De acelaş brat ferm peste orizonl şi pieptenul muntilor. - unde s 'a Fiecare se întrece în bunăvoie şi veseliE> crescendo. Humorul trăieş te
în muzica sveltă. Teme, armonii fără pretenlii - un plîns ce vine
îndepărtat, îmi vorbeşte acum şi se bucură Voronca.
E.rau pe vremea lui - a acestui Don Juan al filiatiei dintre cerebel şi
din depărtare .... " comme le vent pac;se . gemissan t le long des
D-zeu - toate inimile urcate în pomul ireal al fecundării. ca privighetorile.
Iignes de chemins de fer .... " Reverie încălzp.şte diagonal CÎntul
A ştiut să ridice pină la impulsul celui mai autentic şi suav carat. s,Irltul.
lor lumină şi friscă. M-r Melton e demonul efectelor de false tto.
ogorul prieteniei; centura 'n cordon ombilical al prietenului o gamă unică
Nu auzi ultimul cuvînt, ultimul acord "car toules ces auditions
Între ei, o înfierbintare topind toale metalete dulci în aliajul fiecăruia dintre
dînşii. Exersa secolul pe paralele a două dul~puri cu cărli: al celui cu acele
ou tous ces spectacles se prolongenl indefinement dans I'espril
'cari sînt şi al aceluia cu acele cari vor fi. Zămislise şi umbla cu el un pilede celui qui les su bit, comme I'arbre qui jamais n'entend la fin
;rinaj albaslru spre o Meccă a iubirii alte. a încînlării şi a conspiratiei: se
aduna din zarzilri polenul dinamitei. se instalase un serviciu de spionaj al de la chanson du vent. L'aventure n'existe que dans J'imagination
de celui qui la pOUl suit".
porumbeilor pentru războil,l1 cu magnezium al revelatiei anilor noştrii.
ChiDl.Oil1 in glasul cu vălvălai sau mocnil muşetelul flacărei din tîrgurile cu
Programul pletoric prezintă 27 creatii. După concert creierul
opail ale Moldovei. păşunea' cu boii de var, prunii cu clei. gîştele cu pantofii un film cu numeroase suprtlimpresiuni.
galbeni, toate cusute cu ata albă a stelei din poemele lui - precum şi aritde gospel frain - rregro spiritual - adevereşte observa tiile
metica cu plus ul în infinit al cerebralilătii. Fiecare deget din creerul său
pip ~ ia o eprubetă în magnifice licori.
lui Paul Morand: Negrii se impun Occidentalilor răpuşi, slabi cu
Aces t romantism I'aşi fi iubit neretospectiv pină la revederea din a nervii obositi prin vitali19.1ea lor formidabilă şi intactă
do_ua înăllare. in timp. dar pe acelaş nivel în spatiu. peste distantele puse
spanish lown - te învăluie în melancolia melodiei
ca bretele dincolo de două republici.
I
inary !ou - rîs şi plîns, metale nobile'n amalgam
Şi vrean să-ti mărturisesc acum. iubite d-le F undoianu, că pe o tran.
dinah - frumoasa Dinah copilul brun, plin de soare, pe
sparentă granită căIăresc demult dealungu-ti. pus În şea de cel dinliiu
prieten. Voronca. Trambulina şi sufletul cu arc ale acestuia m'au proectat care-l sărută flo rile toate "Toute la fanfaisie sentimentale anglode mult în lucerna dimprejuru-li. -Strîng sub coapse armăsarul cu dintii saxonne se h'ouve dans le chant des Revellers et Dinah, la fill e
incleştali în lăcătul inimii. scormonesc hazardul relevat şi spun prin tubul
acustic. svelt ca o tuberoză. dtn suflet cuvinte deacurmezişul fruntii tale. noire, c'est encore les docks du Surrey el les West India Docks
Aceleaşi vorbe cu focul pe vatră ti le spusesem demult într'o scrisoare. pe
ou tous les murs sentent le rhum. Dinah, fill e de couleur,
care însă nu li-am expediat-o. dintr'o teamă pe care nu pot să mi-o lămu
deracinee, regrette le pays natal, assise sur une balle de colon
resc, dintr'o alonje prea scurtă poate. dintr'o noimă încă obscură pentru mine. - adevăr pur în fraza lui Mac Orlan - ritmul muzicii populare
Voiu mai spune cit în domeniul literaturii noastre nu însemiIi o bifur.
care şi-o col>.eziune simultan,e în senzul aceleiaşi cumpăniri. aceleiaş realizări. alJlericane sosit în occident după război, jazz·band-ul, e dinamism
Venise' cineva care încadra o epocă. o adolescentă. un scrin cu nebănuite I uriaş. Are viteza sîngelui ' din arterele celui ce-l ascultă şi ac el aş
voluplăti. intr'o înfiorare nouă. Un cap lumina ca un bec. ca o stemă hezna . ritm pentrucă e ritmul essen1ial al epocii noastre, ne încarcă cu
şi lumiUll unui deceniu. o antenă de o adîncă şi proaspătă intuitie netezia
forte cum un curent electric încarcă acumulatori epuizat i".
cutele văzduhului. Poemele lui. citeva. aduceau puritatea şi setea toată; dintr'o
ramona, oh! miss hannah,
fintînă neaoşă a unei limbi şi a unei senzibilităti cu pieptănătură de cosinzeană.
Un tur imprejUl'u-i adunase numai numărul omonim al cărui sărut gusta un
sliindchen, iieheslraum - (Schubert, Liszf voronofizati).
-veac deasupra celorlalli.
Mă silesc să-mi amintesc toată recolta şi toată dărnicia lui şi să scriu
ConceItul Revellers pare glumă, improvizatie; totul e tînăr,
cît mai deosebit, dar un eveniment. o panică ne-a consternat pe toti prietp.nii spontan. Şi totuşi concentrează de 25 ori pe lună, de ani, pentru
intr'un singur spasm. Chiciura care-aşi fi vrut-o pe bătui creion ului n'am
putut-o da decit în lacrimă.
onorarii c.haliapine şi nici o slrapontină liberă.
Spusesem lui Voronca să scrie el această scăpărare despre Fundoianu.
In pauze solo pian: fiecare deget a lui Frank Black e un
In uHimul loc o scriu tot eu. însă în pripă adunîndu-mi toată dragostea, tot
acumulator electric
ciripitul dinăuntru. şi nu ştiu dacă din prezumt li • din intuitii mici. din subslidoI! dance, dancing lambourin, dainly miss
tuiri prin metafore. am izbutit să spun tot delirul în veac al lui Fu,ndoianu.
. Piano se metamorfozeaza subit în banjo cu cel mai compact
Elanul rămas În fund, care demuil îi strînge mîna subterana de unde-l
mingiiu stîngaci din visul cel mai ireal. îi păstrează 'pentru oricind o buclă
tremQJo, subit rostogoleşte opale şi topaze în ~ vîrfej, rula de
moale şi mută pentru urechea lui.
cromatice. Viteză _ ritm _ RITM.
-C? singură oară. pe divanul din salonul d-nei R.... a aliInecat În pantă
M
~ d
IlS
spre mll~e ochiul lui verde. Survenisem. desigur. inoportun. illcolor şi vag.
n
erge ca o masin~ e cusuf" - cuvinfe e ui frawinsky
Dar e smgura clipă pe care o păstrez ca medalion pe gîtul anilor de atunci;
despre un qUflrtet. Nu sînt blam (d·Ior romantici); laudă super\~~
' ar.laco~ şi nerăbdător îmi identific în bunătatea lui Brunea pe a sa. Cred lativă, da. In epoca preciziunii, energiei, REVECLERS ni-au
tr o ~fin~t.ate. într'o .a ltoire din aceiaşi nesfirşire. şi intr'un zăvor de hermină
adus-din patria lui Lindbergh-RITMUL unei muzici pOJ..'llare
t
mcal~eşte ~e amîndoi.
~e cite ori pe drumul lung al Labirintului. nu erai al treilea dintre nehănuile .
. dOi. Un manşon. d~ lutru n~ înfăşll~a mînile de frigul singurătătii: mergeam
Inimile auditoriului uluit şi-au schimbat ritmul în contra-timp.
un dulap CII. carII de un~e-l!'i imprumut multe; un dulap cu cărti dintre , Viena, August. 1928.
şaşa pană
poate o multime au slat tn Jgheabul palmei tale. sub pleoapa ta. O
arcer.e p,:-~a 3 noapte I!rin B-dul Ferdinand, undp. ai avut pe timpuri odaia ::u lampă şi suflet. e iar plină de o girafă înaltă de infiorare şi aducere aminte.
şi cauta In Brunea ca n poemul d-tale .sub pielea lui bălană~ şi ca să î~cheill aceste foi te voi săruta prin acest indigo blond chiar dlsară
roll
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Ne-a surprins aproape, citind în Adevărul Literar din
23 Sept cor., articolul de fond iscălit de d-I Al. A. Philippide,
despre neverosimilul modern. Ne·a bucurat apoi că articolul e
surexitat de cîteva nume pe cari le iubim şi de cari sîntem
siguri că şi d·1 Philippide e cu toată inima din parte.;, lor. Dar
no jiunea hilariantă care nO
i_a umplut gura cu un hohot e tocmai
disoci aj ia dintre consistenta cifrelor d-lui Philippipe şi capul de
lemn al lui Sevastos. Auzili, Sevastos . şi Ribemont-Dessaignes,
Blaise Cendrars, Max Jacob, Aragon, Cocleau. A lipsit din
redactie obscurul xilocefal?
Desmintim şi cont e stăm realitatea articolului d·lui Philippide
şi a numelor dintrÎnsul ca să reabililăm creierul bej al lui Sevastos. Sau: dă i i cu călimara în cap curocefalule !
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Un raccourci violenl de
l'hisloire des litteralures

_

Primite:

Georges Du!t311J11
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No. 5

G. Bogza

A căzul din cer un fulger şi-a luminat munli stîncoşi. Din
ATTIRANCE DE LA MORT C'esl le supplemenl de la revue
munti a sburat un vultur pleşuv. S'a rupt de sub aripa înăbuşi
"Discontinuite"
toare a unei mame hrăpăreţe şi-a pornit să înfrunte golul.
LE GRAND JEU -Revue de qUlllre saisons - No. 1, Ele 1928
In drumul lung şi anevoios, vîntul şi ploile i-au dilatat
DER STURM - Die fiihrende Zeitschrifl der neuen Kunsl pupilele, inăsprit muşchii şi ţntărit aripile. Sufletul lui, - spinii
j9 Jahrngllngl5 Hefl. Berlin 1928
cuibul~i nu-I lăsau să doarmi\, a sorbit lacom lumina vie a
FEUILLES VOLANTES - Bulletin illuslre d'informalion. - Ărls
soareiui şi-a căutat pretutindeni locul de unde să-şi reverse în voie
plasliques, lellres, archileclure, musique. speclacles No. 1 Juin 1928
focul care-i sbuciuma colivia. Nu l'a găsit. Sortit să rătăcească
MUBA - revi!':Iă inlernalionnlă de avanlgardă.Paris.
veşni"c pe căi necunoscute, puiul de vultur ia cînd înfătişarea
fioroasă de răsvrătit, cînd smerenia păcătosului. Ochii lui, în cari
•
Anunfăm pentru 1 Decembrie 1928, vernisajul Salonului
s' a păstrat seninul cerului, i-a tinut atent în dreptali spre portiie de plastică modernă în sala academiei de arie decorative.
inconştientului. Incovoiat de-asupra spatiului a cercetat cu deVor expune M. H. Maxy, Marcel Iancu, Victor Brauner, Milija
Pelraşcu.
amănuntul cutele profunde ale sufletului. Şi din pana întinsă
împotriva taifunului a scos cîteva acorduri cari au sgîrial urechea
D-I B. Florian organizează pentru iarna aceasta mai multe
plină cu ceară a contil11J:oranilor. Acorduri în cari înfloreau cîntece de luptă şi răzvrătire, durere şi resemnare. Au format spectacole cu filme abstracte - moderne.
crez pentru generaliile următoare: le agita glas de profet.
Machele pentru placate, afişe, panouri, coperte - tc,iile
Penelratiune din domeniul fenomenalului, ochiul lui a văzut moderne - cereti la Victor Brauner, str. Suter 21-Bucureşti.
unde altii nu distingeau. Cu inzistentă şi disperare a căutat
drumuri noi
- Simfonia marei Capitale. Vedeti-I la unul din cinemato ·
"de nouvelles fleurs, de nouveaux aslres, de nouvelles grafele ele pe Bulevard.
chairs, de nouvelles langues".
Terenul unui permanent duel între satană şi înger, între
-,
:e inler:r,
ideal şi real, între cuvinle şi s\.iI1ele. Preocupări initiale: alchimia
mobile, covoare, la
..
verbului şi culorile vocalelor. Revoltat, a distrus idoli şi temple,
ACADEMIA DE ARTE DECORATIVE
DIRECTOR: M. fi. MA XY
legi, traditii, amintiri. Cu un rînjet de scîrbli s'a desprins de lot
ce-I legase pînă atunci, s'a liberat de spinii ce-i tfntuiau aripile
Deschiderea oficială a saloanelor penlru 1928·29 va avea
şi'n zbor spre nouă viată a trecut fără privire înapoi, dărămînd,
loc În 28 Oclombrie cor.
Sir. CÎmpineanu, 17 - Bucureşti
nimicind.
Munti stîncoşi, abise, mări ale apei şi deşertului, pădurile
tropicelor, metropole, au defilat fata ochiului explorator şi s'au
suprapus într'un peisaj fantast.
.
Infăjişîndu-ni-se, azi sub chip de Prometeu descătuşal, mîni
REDACTORI
în imagine de Icar, )ean-Arthur RIMBAUD e creatorul unei
Saşa Pană
noui vieji, profetul unei noui credinli şi promotorul curentelor
literare de avantgardă,- pînă la dadaişti.
Moldov
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Charti. Blum -
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roman de
ION CĂLUGĂRU

Plante fi Animale poeme de ILARIE VORONCA

Bucureşti I,-Căsuţa Poştală,

• Dorohoi,-Str. 1. C. Brătianu, 331
• Paris: rue Bude 11. (IV-e arrV

Poeme In aer liber poezii de STEPHANE "ROL,"

TIPARUL "GAZETA D()ROHOIULUI" DOROHOI
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