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PARCUL ARS DE STELE 
În noaplea aceia pri

"iam: pisi ci l e negre P2 
aco pe ri ş uri, cum inlrau, 
una ci le una, în lună . 

Din amintire nu mai rămăsese decît o peninsulă pă
şind într'o mare albastră de cadavre. Privirile se turburau 

i între noi, aşteptînd pe două ţărmuri, împotmoliţi în tăcere 
pînă peste cap. O mînă zornăind prin sînge gîtuia lumina 
somnolentă dintre draperii. Şi nici un sgomot, nici o clintire 

) prin.tre fantomele inerte, cari ne reţineau ~i nici o linişte. 
1 Doar o intervertiţe între ele, o neprecizare, o vagă aplecare 

înspre ferestre, unde ghiveciurile de flori picurau peste orologii 
petale de metal. Pătrată plane ta încăpuse toată în odaie, în 
care, pe mobile, pe ziduri şi covoare mîna ta se încrustase 
în fildeş, ca pe o plaje fără murmure paşii neveniţi încă. 

e Intr'o auroră, părul ţi-se despleti întreg peste pînzele nau
fragiate ; într' o auroră albatroşii nu-şi maireg{lsiau cuiburile 
cu ochii ciuruiţi de tenebre, după o noapte în care cerul se 
apărase în furtună cu ~ăbiile în zig-zag, ciopărtind corăbH1e 
de mirt, căutînd mişeleşte în hohotul valurilor, agrafele verzi 
din insule. Oamenii, oamenii rămaşi cu sufletul pe vîrful 
degetelor ca o flacără vînătă şi rece, luptau din răsputeri 
spre un liman care era în moarte; se balansau spre o sfî
şlere putredă de cărnuri, spre o armură coclită de injurii 
şi 'n besnă, şi 'n vîntul care stinsese toate opa.iţele , doar 
spumele de furie şi groază luminau ca o rocă de fosfor. 

In aceiaşi auroră, te-ai trezit cu mîinile pierdute, prin
tre glastrele de crini, cu ochii ondulaţi într'ur. vis pipăit de 
un melc de aur, călătorind pe pielea cu penumbre de somn, 
cu abMldonări; pe pielea oferită reciproc în întuneric ca un 
fag?re. Te-ai ridicat în călcîie şi-ai umblat ca in pămătufuri, 
puţIn împrejurul tău. Un haos cît un potir ţi-l căutam într'o 
subţioară al cărui format n'am ajuns nici odată să-l preci
zez. De uude începea unghiul rotund al cărnii, de unde o 
pantă- se distila în a.lcoolul unei depărtări fără fluturare? 
Un steag se prosternă la picioare.le statuiei eterne. aduCînd 
toate înfrîngerile dimineţii. Vulturii înviau din cutele per
del~lor şi croncănitul lor desfăcea în zinc turma acoperi
Şurdor, într'o prăvălire sub boabele soarelui, pîlnii invizibile 
pentru o rouă de veghe, eternă lîngă lacrimă, eternă lîngă 
albastrele sudori pe flori ale nopţii. O adiere prin murmure 
Se o~ri prin buclarea liniilor şi astfel începeau după cuvin
t:le .Incete, să fălfîie marile aripi ale vieţii. Pe fruntea în
~lUsa de insomnii, numele tău trecuse ca vbalul unui vînt, 
Intr'o deslănţuire de beteli, într'o deslănţuire vegetală de 
aro~e, cînd minutele, din ce în ce mai limpezi, sosiau în 
~ll.nl1n~ dintr'o destinaţie oarbă, pe o lespede să îngenunche 

, ă In nOI; _ cînd lucrurile obscure începeau să se profileze, 
ţe-am cautat prin lacătul florilor să te descui, te-am căutat 

prin zăvorul pietrelor să-ţi tai profilul, în luna uitată ca un 
gherghef gol într'o oglindă, am căutat să te adorm cu corpul 
azvîrlit de toate ferestrele. 

Pietoni necunoscuţi sfărămau afară blocul de sare al 
unei zile de muncă nouă, soarele era totuşi în mărimea lui 
încurcat în razele sale ca într'o colivie şi viaţa vegetalelor 
o reverenţă pînă la moarte. 

Deschideţi ca fagurii ferestrele, să apară, în mie
rea lor, buclele fecioarelor blonde cu tălpile albastre, 
aplecate peste un parapet de zîmbete, peste o revărsare de 
lingerii, spumoase de noaptea unei mări de clătinare lentă. 
Deschideţi totuşi cînd aurora, murmurînd numele tău Eleo
nora, sfărîmă, cu topoare de dantelă uşile surde. Inhăitate 
în cete de pîslă uşile cari atîrnau peste părul vîlvoi de f1ă-
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u 
cări şi de vise ca stalactite, dintr' o încuiere în care am fost 
striviţi cu cîţi 'păianjeni de cenuşă, în crepuscule, cu cîte 
pahare în balamaiele cucutei? 

Pină la prag şi dincolo de el, aleia se ptelungia în gîn: 
dul nostru ca un luger purtind.în pisc buchetul de ore, pîna 
la banca pier<lută în şoapte, - und,e ,r~,mînea~ st~înşi 
unul lîngă altul înt.r'un flOrd al hmşt-n, departaţ1 de 
lume într'o hartă somnoroasă şi străvezie ca o Suedie şi o 
Norvegie de cristal. Poate eram o cheie pitrunzînd în pum
nul tău să descui dintr'o adiere carnea tremurătoare, să-ţ 
ghicesc pleoapele secrete ale infuziei, sărutul ghemuit într'un 
colţ al sufletului. O· vînturare de ingeri în grădină şi gră
dina cu desfacerile ei, împreună braţele, rochia de petale 
alunecă · de pe umeri şi un umăr de parfum se rotunjia în 
roţile aerului, cînd fîntîna îşi ţinea înv căpestrele ?e vra'!'e, 
armăsarii înspumaţi, pe loc, A~raz,oana, cme ~a şti sa ,ll~
chidă într'un cuvînt ca o luneta planeta unUl şold ghICIt 
din matematici sterile, continentul umblat pe jos al unei 
femei? Erai după privirile mele , ca după zibrele. Mîinile te 
cîutau deviînd spre miracole, gesturile tale mă străbăteau 
ca infuzorii calzi şi'n mersul pînă la adunarea unei flori, 
pasul tău schimba puţin ros'tul lumii, răsturna un clopot de 
primăveri în iarbă. 

N 

Pavilionul de raze ca Q zebră diafană a dimineţii, ciri
pia din cele cîteva păsări ca fulgere de pene, asvirlite din 
cuibul unor nori în soare, desfăcînd funde în părul revărsat 
al văzduhului. Stai şi ascultă orga ramurilor, sub umbra 
ferigilor cînd pietrele şerpuiau un murmur fraged de părîu, 
un suris de alge ca un mers desculţ, o rotunjime ca .o ca
valcadă de genunchi spre glesne. In rochia uşoară de fulgii 
mersului, trupul se închipuia în raze şi un clinchet de cupe 
umplea cu un vin imaginat, aşteptările. Edera se căţăra pe 
metereze suave, treptele vegetale foşniau în bucle şi primele 
rindunici desemnau o circomferinţă a zborului împrejurul 
oamenilor negrii de conspiraţii. Femeile odnduiau în pieptul 
nostru, atente şi cu degetele bolnave, ca bibelouri, sen
timentele, instinctele foşniau cu freamăte de porţelan şi prin 
pielea lor, ca pe un atlas de petale căutam un ţinut febril, 
un ţinut preeipitat de piscuri. 

Aplecat peste genunchii tăi, lîngă banca de lemn trist, 
ţi-am povestit poate o viaţă pe care n'o irăisem decît 
după o eternitate de paravane, de intenţii cari săIăşluiau sub
terane ca un sediment inert cu răbufniri în utopie j vise 
din care ' am eşit ca dintr'o descompunere, între rufele 
leoarcă de rouă, cu pleoapele închise de o chiciură galbenă, 
şi rămîneam să plutesc într'un voluntar leşin, ciuruit de 
mersul unui ceasornic ca un ochiu al timpului în perete, ca 
un turnesol de fier. Trecerile prin negurl cu mîinile grele 
de cadavre cari n u-mi aparţineau şi-surprinsesem odată un 
crepuscul de toamnă cu-un arbore şi o singură frunză tam
burinînd în vînt veşnicia. Văzduhul putred troznia sub mer
sul meu pe crăci carbonizate şi apoi un vis agitat ştind că 
departe o singură frunză zdrenţuia aerul, ştind că aproape, 
ca un bolovan de sînge peste mine, o singură inimă te cu
prindea. Intr'un lunecuş de zăpezi rare care era poate un 
strai cadaveric de albatroşi te năzăriam rătăcind între, două 
lumi paralele, mănînd o turmă de gheţari în pluşurile de 
promoroacă de pe geamuri. 

M'aplecam peste cimitire mirosind a fum rece cada
vrele cuminţi, trecînd printre oseminte pînă la genunchi ca 
printr'o apă. Viaţa era un revers întunecat pentru o 'efigie 
strălucitoare a morţii. Strigăte mari mă înfricoşau, icnind 
dinăuntrul unei vă~âuni cu Gare mă căptuşisem, dar ceia 
ce mă înfiora, era poate ecoul auzit, un ecou fără continu
itate, înăbuşit, surd. Apele se tăvăiiau nebune, pietrele ho
hoteau rostogolite în pîntecele planetei. O cupă cu căderea 
în prăpăstii am sorbit-o dintr'odată. In vis, impalpabilă. 
puteam să te apropii mai diavolesc de curiozitatea mea, 
umblînd prin tine cu mîinile ca într'o statuie de apă, des
făcîndu-te în aune fantastice, împărţind în glastre; ca pe 
flori ciudate, organele tale vii, ascunzîndu-te verde în fîntînI' 
cu părul rînced ca carafă de aramă, aplecîndu-te peste pră-

-
păstii, să-ţi arăt rezidul stins al vieţuitoarelor antideluvi. 
ene, din mersul cărora a mai rămas un pas în besna noa. 
stră, ridicat în somn pe-o pantă a fr~cei, a nevlndecatului 
nostru reflux spre ele .. , Te-am plimbat prin insulele sterile 
ca o mană, izbucnind in urma h ava-lan,şe vegetale, aur~ Cl 
îngenunchia în praf prin mersul tău, pe o alee nevenită de Şi 
păuni j am pătruns dup;l peregrinări şi itinerarli prin vid C' 
într'o lume, sau într'o quasi-lume de busturi scelerate j în~ C 
tr'o lume mîncată de la tălpi de o vermină -necunoscută a E 
pă,mîntului j ~ntr'o IU?le ~de t?rsurJ,~ era~. cu o~at~, vmai înalţi E 
pnntre aceşb oamem ramaşi ca groparll pe Jumatate dea. 
supra pămîntului, să ispăşlasci, printre bolovani, o silnicie In 
parazită de nimicire, cu ochii îngrămădiţi de bube, cu capul PI 
îndoit de la ceafă spre o viaţă scunda dl:' troglodiţi. 

Intr'o depărtare alta, am întîlnit, dinpotrivă, o lume ~; 
existentă numai cu cealaltă jqmltate: d~ la brlu în j03, d~. 
vorată într'o noapte de stoluri _ cu pliscuri de foc pînă la 
viscere j o lume purtînd puţin deasupra buruienilor, pîntecul f~ 
deschis peste c:>apse ca o am[oră fum~gîndi de intes tine ci 
roşii j o lume numai d~ piclo:tre într'un mus orb ŞI împ1e. C 
licit, izbindu-se între e le, răslurn'tn:lu-se ş i ridicindu-se iar, 
pline de zgirleturl, si persevenze într'un exo:l nemernic, 
neavînd nici mîinile să pipăie, nici insHn-::tul sa se fere ască O, 
<le pericole. Unii, trindavl, colcliau de viermI prIn grote, ŞI 
alţii îşi înmuiau rănile cu ap~le s'lrate ale mirllor şi cîţiva TI 
numai, cu sexele furioase, alergau nebuni prin promiscui. 
tate, căutînd spasmul izbăvitor, lipindu-se cu melcli băloşi, LI 
cu lintiţa mucegăită, sfărămîndu-se de pietre. III 

Bună şi grea de lacrimi, îmi implon.i o salvare pentru In 
aceşti imunzi, imi oferiai palmele tale mici, să căutăm o B 
potecă spre lumea celeihlte jumităţi, complectînd o umani. 
tate de două ori chinuită, 'impărţită fiind în două. N. 

Dar toate potecile scormonite se înfundau în stînci, C, 
cădeau în prăpăstii subterane, se incendiau la capăt. C, 

In fundul lumii lor, unde se îngrămădiau, te-a înmăr. TI 
murit spectacolul unei munci obtuze, în care sute de mii C, 
de jumătăţi, urcau o scară imensi de marmoră, cu o trenă 
de sînge alulleoln1 în'lp)'i, plnl la un p:uapet pe care 
nu-l puteau sări. ' Pe ultiin.a treaptă lîngă parapet isprăvia 
lumea lor, începea infinitul lor. 

Depărtaţi, umblînd pe sub bolţi de m3.gnezium, am a· 
juns într'o grădină crescută în bas o-relief, adulmecînd-o cu 
mîinile ca dealungul unui ,zid. O grădină rece de silex, cu 
trunchiuri de cupru, o grădină în care nu fremăta decît ru· 
gina hărşîită de vint, un vlllt qare adia prţn ea ca un cuţit 
vechi frecat de o treaptă. O grădină păzită de un portar 
ucis, cu cheia împlîntată în inimă. O grădină cu alei des. 
frunziţe de cremene, ca pîraiele secate, cu flori de ipsos şi 
,cu gîze 'scurse prln ~ăurlle înalte ca un zid care se pisează, 
ca un robinet de moloz. 

Am trecut prin cimitire, noaptea, ş i am privit schele· 
tele odihnind pe bănci în atitudini de -:ititori de gazele des. 
făcute în toată mărim.ea lor, încălzindu-se 1a soarele frIgid 
al lunii, hohotind la anunţurile mortuare, izbindu-se c u coa· 
tele, îmbrăţişîndu-se cu sărutări reci de castagn€te, citind 
surÎzători -epitafurile, privind monumentele funerare. Un ci· 
mitir cu pietoni albi de oase, pietoni privindti-se reciproc 
prin coaste ca prin ( ratii, alergînd pe lespezi ca'n saboţi, 
ascunzîndu-se prin cripte într'o v'aţi ascunselea cu sgomot~ 
de scînduri descărcate de după un zid. 

Am trecut prin insule de piraţi abandonaţi şi cari au 
uitat să moară, le·-ai dat lacrimile tale sărate, cînd ţi.au 
cerut apă -dulce şi un stilet pentru qn final aşteptat de mil t 
de ani j am in'i:rat în castel~ p'ustii, trecînd pr.in saloane! .p 
mari şi goale, cu candelabreJ.e. dărîmate ca fîntînile, cu mo lAI 
bile cari se mulau fantomatic din loc în loc ca să nu pu, ~ 
treziască, Cll sertarele _ furate, părind " nişte tidv.e cu orbI te! 
goale. A1jll eşţt prin parcurţle, car~oni~ate ~e _ incendii, în 
oraşel~. lUqlinoase, prin tţluelul. cin~atogr~felor" prin aurora 
neverosimilă <ţin şomn,. am: trecut, ;;t~ trec~t, ~ar pămîntul 
.e aţ~ţt'Cl; ?~. r~,tund! . :ţleonora,_ , încî~i ~p:1 , f:li.llJl.~ , .4e unde ~II\ 
pornl : lmma ta. 

s lephan rol! 
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UNU 
--~---------------------------------------~---------------------------------------

ZODIAC 
III 

CII inima În frunză, cu timpla În luceafăr, · 
Şi braţele prelungind incendifil amurgului din cÎntec, 
C'UIl diamant de zboruri taie sitclos albastrul, 
CII degetul pe guşa infiorată a flintei , 
If o privire joasă şi o plecare'n brumă, 
E respiraţia oprită cu iedera ' pe buzele ' vacanţei. 

In anotimp aroma trecută prin storurile trase, 
Precizează c1ziotul despărţirii ca o panglică funerară, 
Ingenuc/ziază izvorul ca un cerb printre aceşti ienuperi, 
Aruncă {n tufişl1ri ochiul ca un ban de aramă. .. 

Şi dintr'odată inscripţiile pomilor se deslu#'sc in' păsări, 
Ca murgii pÎraiele saltă la focurile pupi/ei, 
Codrii de brazi aruncă pe umeri buclele de OZOI1, 

Codrii de mesleacăn trec prin osul Clliorii. 

Dar intră'n scenă instrumentele grave ale pădurilor de fagi,. 
Şi 'fl aiămuri sunt frunzele ca'n duzi viemd de mătase, . 
Trăsura de verdeaţă suie Cll o fanfarâ'n pleoapă 

La cingătoarea nopţii prinde cornul de vinătoare, 
Inundă'n apele lunii frunţile de cereale, 
In ghindă găseşti semnul furtunei la miază-noapte, . 
Buza primeşte amarul cenuşei din cratere. 

Nu te răpiască uliul trezţrii in fănfÎnă, 
elim trec prin somn vapoare şi templele prin piatră, 
elim zo rnăiesc la ferestre şeile de nouri 

11 Cavaler al spaimei şi'r.truchipare a slovei 
ClI-O mantie regească peste intinsul ploii. -. 

eli un toiag Învie in literă un şipot 
i glasul să răsrll1e prin cereştile butii 
ă se reverse vinul aeamulat de veacuri 

Destins in văz misterul din floare şi din taur 
ira cal ce se'ntrece in spirit şi in vierme 

III fruc tul de-allm şi'n s !lplă plutirea rindunicii 
ClI lacrima ascunsă a timpului şi-a ierbii. 

~e deget suie guşteri si fulgere, să soarbă 
Olrava'nc/zisă'n roua şi amurgul din inele. 

rupul ca un g /zeizer şi'mparte fierbinţeala, 
'Aduce curentul cald al vorbei În apele de ştofă 
rna/tă rugăciunea ca o torţă în tenebre 
ă lumineze'n cuiburi catapiteasma umbrei 

, ub streşini şi sub frunză ca Utl lacăt de zboruri 
Cu-armatele erorii pe-obrazul Cllm e toamna. 

Dar f ii prietenos CÎnd oaia şi gindul au revenit in lurmă, 
Dăruie llIZ blid cu linte copilului din aventură, 
Cu fiaeele de plug ale ochilor răscoleşte ţărina, 

. oleşte mintea, vultur, peste bulboane stinse. 

ti O mască de crepusClll acoperă peisagiul 
. 'PriI! sticla de-anemie a iernii eflorescenţa mÎinii 

lranie, ca şi chipul căLătorului aplecat 
Peste balustrada albind ca o dantură a nopţii, 
runcă În torent rămăşiţele orei 
~mestecă sub bolovani Cll păstrăvi monezi'le' luminii. 

. riil amin tirea dreaptă, prin crestele de flacări, 
a e u rcă pe o targă de spume in petală 

isti/ează in voie aroma din stamină 
CÎnd marinaru-şi prinde la piept steaua po'lară 
CÎnd pe'nălţimi copacii s:: strÎmbă ca vrăjitorii. 

ilarie voronca 

m h. maxy acc ident 

Medalion erotic 
Cu stîngăcia degetelor mele 
te-am îmbrăcat cu toate rochiile interzise,. 
Dece le-ai 111ulţumit numai cu stele 7 
Ai cocoloşit în cutia inimei hîrtii le scrise 
şi te-ai servit ele fereastră să vezi în lume 
unde ajung scrisorile fără adresă şi nume. 

Păpuşilor transparente cînd le-ai descoperit taina 
îngerul negru ascuns între noapte şi dimineaţă 
l-ai găsit tot treaz; era timpul să arunci haina 
cu care li oferiai zi:nic dulceaţă. 

Dar bob opal în amurgul obrazului strînsese dureri 
si cum ochiul chema, soneria la poarta cu doliu,
~ [Iată 
păstrez fotografia ta decolorată 
din vitrina ultimei seri. 

n. furcă 

Trupa din Kowno, sub regia d·lui 1. Slernberg, a reluat - în sala de 

sus a cinematografulUi Lipscani - misterul tui Peretz: Noap/ea În tîrgul 

vechi ş i a pus în repetiti e Croi/aru l ferm eca/o comedie muzi cală după 

Schalom Alechem. 

Oall amant de la reine alia tour l1lagnanime 
Oalamm ent de l'ttrene B la Tour Magne il Nîme 
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notes de voyage 
la mel' s'avance sur le balcon et sR 'ue la foul e 
le temps tourne trois fois la c1ef dans les regards 
voiCÎ le message enfantin des I ~toiles n.o.ires 
J'heure ou sur toutes les nappes on reltverse le sel 
un grain de terre un grain de beauie âe terre 
les yeux sur les v1sages marchent coinme fourmis 
neme le -poids legeI' d'une fel1ll11 e qui mel,lrt 
l1eme un adieu pourri jete par dessus botQ: 
l1eme un- hoquet du plus fin ehampagI'I:e -incline sur la nnppe 
!le maniere it changer la fine humeur des des 
et que cela n'ait rien qui ne soit un destin ' 
et votre sort Monsieur qu'on decide a cette heure
pas plus tard qu'a cette heure carree irrevoca bie 
le poker de l'ennui s'eternise 
garc;on un peu plus d'atlantique 
la câte s'use s'use elle Iache comme un bouton decousu 
desormais la face de Dieu seule ou la nuit crache longuement 
et s'essoufle et reprend d'une salive nouveJle 

et que ' cela ne mene a rien qu'aux jours de sabie rouge 
qu'aux trams ou I'on oublie les parapluies vieux 
et que le changement ramene au changement 
au point oii I'ombre fouette sa proie avec du feu 
que les clous seraient bons aux creurs touches de soie 
qu'une nouvelle parole fixerait enUn J'Evenement 
qu'une musique trempee de pain serait utile 
devenir fou soudain dans un salon de gants 
un peu de violence marine et puis assez 
un peu de cette solitude ou les cris sont des ronces 
aux robes des miroirs ou l'herbe du sang pousse 
solitude froissee dans une armoire plate 
brusquemef:lt depliee sur la corde du sang 
afin que J'etel'l1ite seche aux longs soleils de ehair 
a la vue de toutes les taupes de IIIe cl3.sse 
accourues sur le pont a l'appel de 1'oignon pourri 
exhalaison doree de la bouche de Dieu 
soudain remplie de paroles froides 
chair ou s'etouffe le grand sanglot !lonorable 
mains simplement surnaturelles 
soif d'une ordure ou saigne le eire de J'issue 

il bord de Mendoza le 30, VII, 29. 

qUI I'aura dit? 

plus loin ou c'est trop tard 
les pasteques crachaient leul' jus inimitable 
tristesse a table el'hâte aux poris balbuiiants 
le jaune nous precede 
les emigrants ne cessent d'escalader la nuit 
ils grimpent dans la nuit jusqu'a la fin elu monde 
ils rompent comme ft'eres leul' lait et le par tagent 
un sanglot fait le tour elu monde 
et nous irons aussi loin qu'impossitle 
pom distraire nos vieilles meres 
de tout ce voyage inutile autour de cette mer 
accouchee sur la table basse 
pres d'une ora nge bete qui se repete et se multiplie 
trop lasse pour saianer ne fut-ce q'une lampe 

€n rtlde d'Almeria, la nuil. 

fecondite de I'insuffisant 
un peu el'obscurite qui perd sa flamme gauche 
que ne sais-tu prevoir In chute 'des Iezards 
les tetines du temps v.ieles comIne des poches 
la maison qui se penche le long de tes epaules 

je veux que cette lampe nous cherche dans la nuit 
et ramasse les bagues que nous aurons jete 
un bocal plein de Iongues lueurs qui se sont tues 
une bouehe oiI midi fiente sem amertume 

nous,' SOI!nneS separes par une meI' ele sang 
impardonnahle et je me cherche et je te cherche 
3.vec un gros bouquet de sabIe 
et le 'CotUl' le meiileur que 1'011 trouve a bas prix 

les ivresse.s au Iong visage 
en ai-je vu pourtant en ai-je partage 
avec les serviteurs de I'ombre 
la tete de moitie plus basse que la table 

si je savais au moins les 1110t5 que 1'011 prononce 
dans ta cbaiT a minuit pOUl' egarer ton songe 

vcici la fin du monde criee en toutes lettres -
la terre n'est pas loin de l'un de tes deux seins 

Buenos-Ayres. 

b. fondane 

LANTERNA MAGiCĂ 

PARCUL 

Prin poarta dată în lături a parcului năvăIise con· 
voiu l. Ochii erau adinci, drum în seară. Cine nu tre
cuse pe acolo? Poate fluturi îndoliaţi căzuseră din 
.arbori. Poate ospăţul toamnei sfîrşise prin dansul aiurit 
pe cărări de palide prinţese. 

Prin ridurile timpului s'au îndreptat acolo, sprel 
mijlocul parcului. Sub pleoapa de Întuneric sclipiau în l 
.albastru nuferii, surisul săruturilor de altă dată. 

In noaptea trecută, zîmbetele femeii erau tot atîteal 
'zaru,ri aruncate pe mese. Tîrziu, rănile nopţii se cica· 
trizau şi luminile păliau. Şi privirile pîlpîiau cu alco· 
olul, astenite. . 

înspre capelă, în apus, soarele mai apăruse Q. 

dată la ferestruica cerului, madonă din vremurile co· 
pilăriei. Dar pe vitralii apele tremuraseră nebune, cu 
presimţiri Fecioară, anotimpul se îngropase de timpu· 
riu sub sicriul zilelor de sticlă. 

Nu va trece mult. Din aleile amurgului se opri 
caleaşca şi balul nopţii începe prin serpentinele lunare" 

* Pe cer, un semn în alb de nunta 
Vestind din aripă măreţ alai, 
Din evantai argiJ;lt a' nEorat, sfioase, 
Prin pomii toti în bucle, marchizele de mai. 

încearcă Venus iar surîs făţarnic 
învăluind-o toată lilial. 
Cunosc buchetul mincinos şi uarnic: 
El putrezeşte' n primăvara de cristal. 

al. dimitriu-păuşeşti 

.. 
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victor brauner 

Pastorala simpla 

Au plecat păLmii la agrişe, 

somnlll alb cînd treptuia pe pleoape 
paşi mărunţi, în pantă, din costişe, 
măsuraţi cu 'ncetineli de ape. 

Şi 'ncăltate' n jghiabul ele ciubotă, 

cu carlmbi resfrinţi şi vineţii 

ciutele tăiate ' n teracotă 
şi 'n ciupercă grasă, boturi gri, 

au pişcat încondeierea smulsă 
riguros, din gleznă şi din 'crupă, 

cu pas alb, cale lactee mulsă, 
pentru şoldul smalţulu.i de cupă. 

Dimineaţa 

Şi fu în ferige de apus 

risul melciio!' de gămălie mică: 

veveriţe negre ce-au condus 

peste iazuri pasul de pisică, 

leneş, al retragerii ele stele, 

şi căscatul diminetii crude, 

desfăcut în evantalii grele, 

l'oş-aprinse 'n cerul zilei ude ... 

dan faur 

N u 

:--

deselll 

114 
~u.i Sa~a Pană. 

Iat1! timpul cînd ultimele sîrme are eforturilor îşi string ar
curile pentru pribegirea în unghiu, spre ţăl'Inunf "cu umeru în 
golfstream. 

Nu este o întîmplare, ci un acc ~d~n.t. 
O runtă zărită pe creştetul unui copil e un ~atart. Şi ce 

frumoase funte pe creştetul IlJării - €atartelt<!. 
Gîndul e o plaje pentru pro-iecţjEe animate ale "celui din

colo de zare". 
Nimeni e un cuvînt fură umbră mă€ar, făurft cUn ascuţişuri 

de silex, rotunjit cu singe cald; stind, r( neşte ca o pravălire 
ce-ţi lasă inima pe ţîţini numai. . 

Dar o plaja ce patinează pe lumini şf LUnbre, e timpul cînd 
ceasul bate numai între zări, cînd clopote sună argint cu ecouri 
de lumină, cInd imprecizil!nea zilelor e o stea ce:..şr schimba lo
cul - ftiră puncte cardinale, f~iră adresă. 

Ce rachetă trimite necontenit ricoşările zile· 01' de stinca 
viselor 7 

Zilele, sîngele alb al sufletului vor is.vorî,. cînd, în locul' ra
chetei, inima - pulsînd va ciocni visul f 

Nu vei găsi nici o f!ir"mă - apoi - să tai vinele sunetu
lui, sa te sinuCÎzi ; doar s~-ţi masturbezi sufletul Î.l puro;ul scurs 
deacum din vechile răni nevindecate. 

In suflet colcaie puroiuJ generaţiilor ~ manejul de sticlă pen
tru fiecare ins. Şi cine vrea S3. coboare, spre a se înălţa 7 

Un căruţaş îngreţoşat de mizerie, de bătaia clopotului fie
cărei zile, obosit de întuneric şi îndurerat de lumină, Rumache, 
murmura lui Hi-Hă: o înfrăţire a aceleiaşi dureri, o întovarăşire 
pentru piedestalul zilei ~i a minut ului ee ».late. 

. Aşi fi vrut din aceşti doi, o statuie pentru prefaţa fiecărui 
gînd! 

Ar trebui pentru fiecare parcurs ar sufletului, un semafor 
cu lumini" precum roşu Înfierat şi ~rujnd al caselor de tOleranţă. 

Un pandantiv pentru amintirea orelor peste cari sugativa 
zilelor fără ferestre deschise, va fl - p(i)ate - un rouge uitat în
tr'o poşetă pierdută . 

Noaptea e un evantai! de cer cu topngmfia mim~lor de di
amante, pentru răcoarea zilei, pentm odihna lllIuinii. 

moldov 

, . 

,
'f ' 
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fU N 

u N N 
Alb. ROMAN 

1n 07lillda <II1111<»r, 1il1Î dau mina necunoscutului, cu rufele 
lha lu ciinati.ei, lipite de irup. 

Zidurile. plantate închisoare :n jurul osîrrditului, ascund în 
'gauri dintre p:etre, l1Iiecfi fugiţi din clima ~e~gr~v.~ cerului. 

Lumea umbla prin subteranele străzIlor , . fiţcare cUl10aşte 
misterul, unul aJtu:1 decit acela - pe care-I întilneşte. 

Vocea, strămutată 111 ochi, tace cu degetul pe pleoape. 
în priviri maşt.d lunecă ea o şoaptă în gondola tăcerii. 
Orele peipadîi născute din vid, sboară în " răscruci nesigure 

.şi rămîn suspe.nda1:e.. 
Şi. totllli pare privH ca în apa de dincolo - stăvilita de un 

'geam lucid. 

Aci totul .e crîstaHzat, lrunze'e; pietrele, mi.inile. 
Lovitura picîomlui II mers, ramine li;Jita ele talpă şi sune

·tele nu se mai şfu decît in muzee. 
O lampa se stinge 1n seră şi corturile nopţi.i s'au prabuşit 

peste: 
Case:e, s'crie s1\1ltlte în pipăitul ochilor, au putrezit ca do

purile de plu~tl_ 

Trupul meu se lllU.tă vis-il-vis, a'ci î~frebCJ..I'e-â. întrebarea se 
naşte în plaf de {Juş-că şi raspunsu1 e un cadavru.:' 

Nimicul a căpătat 10rma oceanului, unicul ocean, care a 
.scu:pat pămîntul în haos -şi trupul pluteşte ca o apă în ocean. 

Beta 
CăJatorul, care se apropie de polul morţii, îşi îngroaşă vest

mintele pe rînd 5n straturi. 
Mîna ochiului se desface şi pe plaj:t am:ntirii, iată acest 

copil dinauntru. 

Gardul s'a a~ternut a picioarele lumii, IUlla doarme noaptea 
TI curtea noastrtl. Se joacă deascunselea' cu anii mici în durată, 
şi tot cerul e în ţJeasid - impalpiibil din matasa stravezie a cri
stai ului rece.. 

Sufetul pur in aşternut, culCe luna . il1 parul mamei, 'calel şi 
intim ca o 5ubţioara. 

"Mama! o stea a căzut pes ' e acoperiş'u] nostru şi-a plîns. 
Vaetele - pasarii transparente au sburat şi s'au topit în văzduh. 

O pasare transparentă e in mine şi-aşi . vre~ să se topiasca 
ca un vaet·'. 

Fruntea dimineţ1i mi-a atins fruntea şi-un pipăit de lemn 
parfumat perzlstă <C~ o aureoJă. ., 

Spicul soarEluI a .crescut la geam - acelnş. 
M'acopera cu p apoma pasivităţii şi-o melancolie plăpinda 

de myosotis_. 
In ferea stră 11 lunecal cutia neagră cu trup adormit de 

Dumnezeu. 
Eu nu voi mai fi io pat dimineaţa şi nici noaptea. Hainele 

mele vor atirna Iar.ă 'mîne înauntru. Şi-un gol va umbla din coft 
În colt în locul meu. 

Lacraml fac bale de blindeţe şi frâgezime ca~da carnii. 
Un gust de pune p-roaspJlli se topeşte în salivă. 
Sculatul e, de vreme, o surprizEI şi-o demnitate. 

Cerul e cenl1şiu ea lffi geam prăfuit de mansardă. Soarele, 
împraşuat în trupul opac al vintului umple beregata şi arterele 
cu praf cald. . 

Strada se întinde intre două infiniturL 
Un obiect de 1l1eta:l, o bucurie plastică, e un ins, cu care-ţi 

imparţi uneori ziua. 
Dar sunt şi funeste. în mîini s'ar s~îrma sticlă, creierul ar 

primi mîngTIerea ftll.!:;erului ş;-o apa neagră îşi ridică c reştetu l in
cet cu priVirea unui ucigaş pervers. 

Colţ de curte ,ca o gara. Mă Întilnesc cu figura, negasita în 
nici un negativ al ~maginaţiei, a unui cîine. 

Ne apropiem zîmbetele.. 
Pe scaunul împrovizat al pămîntului, ma apropiu de faţa lui, 

volatiJizata în l:espiraSie, In pacea ' caldă a prieteniei. 

G N E 
(FRAGMENT) 

O întrebare, stăpînitEI de limba moartă, aprinde curiozitate 
în ochi ca un bec roşu. 

Stau alături, ca doi călători, pe acelaş scaun sOI11I)olînd fie 
care pe perna inconştientului. 

Suntem siguri de manivela mecanicului. 

. Pleoapele rid:că perdeaua depărtării. Nu ne, feţe, haine, slri e 
găte, tovarăşi simţiţf în sînge, miros şi fantezie, se apropie. e 

Eunucii aduc sultanului plictisit o surpriză şi-o descoperire III! 
Cineva 110U prirrtre-tavariîşit' meţ-:- ca un rrastrrre de altă cu ocl 

loare 1 ngti nasturii . unui palton vechiu. 
Bruna în căutii~ura, tovarăşa s'a izbit cu nasul de gea ni 

rece, U1:de , cre~eai văzdl~h şi soal:e. , go 
Mlşcarea II1gheţată 111 stalacbte, de salut, _părea a un ui În in 

treprillzat01~ Cll gînduri de planuri grele, sil:t la odihna şi gluma p 
1ll0 ~atece şi inoportune pentru o c:ipă, ce se putea mâri ca b 
avalanşă din zăpada timpului. 

Dar '1:1 orizontul sîngelui şi a măduvei se ivi un punct, 
mînă ce se mă'ria ca dorinţa, încet şi răscolitor. 

Hotarîre . Cîini e va fi păzit de trei tovar?şi, pe loc, Un 
s:n::ur, uihnu l., va merge cu mine şi Ila, în .. grădina mea u. ,ai 

In 
Crescuse peste tot piatră şi era nemişcată În patratul e' ba 

Citeva seminţe la intimpla re, cu ajutorul unui vecin cu barbă ~ go 
nume de bunic, puse în pămîntul descoj it, proaspăt, poros şi moale de 
aşezară o floare verde la butoniera curţii. Vara întinse fire ~ pă 
flori pe un co ţ cît O jucă ri e, DJ.r 'era la umbra privirilor, ling pu 
peretele orb al casei. ' pe 

Gesturi vulgare sub lenti la tn aturită ţii , ireal e - c.a în crista 
(ltunci - illlitară mişcări - ca o jucărie-automobil un autol11obi 
pentru oameni. zi\ 

fui Dar .. 

Zdruncinătura unei porniri, un zig-zag de sensuri neprecise 
un impuls avortat, cea dintiiu încercare de locomoţiun e a unu 
copi! - imobil pînă atunci - înfipseră în carne acele sen saţiei 
avute cu jumătate de corp În ghiaţă şi cealal1ă în arşiţa. 

Dezechilibru şi revolta insului aplecat cu taişul peste oglinda, 
In suflet un bulgare de noroi, cu nevoia de-al scutu ra, ca 

de pe mîna, dupa ce·ai CăZL1t cu ea în mocirlă. 
Un arc zvîrli un capăt în afarti şi reflectorl1.1 ochiului căuta 

în noaptea din jur un obiect de dinamitat. 

Inima atîrna ca un fagure gol, de ceară stoarsă, cu sa liva 
unei guri murdare de 0111, uscată pe ea. 

O mîn~l grea ca verdictul inconştientului puse stăp îni re pe 
ceafa ciinelui prin par. 

Şi porniram amîndoi -, duşi încntuşaţi de un a treilea, in· 
vizibil şi neiertator ca feruL 

în locul ochiului- care desface drumul în IUl11ina - o umbra 
neagră elin catacombele sufleteşti-îndrepta d'recţia de la spak, 
mai strîns eu în puterea el decit Hni1l1alu . 

pe 

DI 
O 

Cineva porunci mîinii 
Cu jumătate de trup în gaura closetului şi presimţindu-şi 

moarte putreda, ochii, cu sufletul topiţi în ei, căutarc.i s'arul1ce • 
lumina farului peste furtuna de umbre. 

Rugaciune în b'ser:ca clipelor spînzurate a bataia hazar· 
dului. 

O nedumerire se ivi şi c u grabl îndepărtarii l\1îiniioy dÎl~ 
foc, încercai s1-1 readuc afară. Dar oasele incheeturii tro I11 \'ă ŞI 
cîin ele căzu brusc, pe cînd îmi Unrrea mîna. 

Mî'nile puţiau a ' ll1oarte şi fecale, 

(Oehii, privirile, rugaminţile, aceasta colecţie sinistra 
muzeul celui mai mare desgust de mine). 

Pereţii aierului crăpau ele cutremurul, petrecut în l\1in e, r.e
muşcările îl otraviau ca apa din fîntîna duşmanului, şi lu crur,lle 
păreau că s'au învîrtit în spirală, îngheţînd Într'un echilibru lJl

stabil, pe vîrfuri şi muchii. 
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ASA PANĂ 

iagr ame 
ragmente 

Suf.etul tău e fărămiţat şi te joare în Iintea din prundişul 
sle care treci grăbit şi indiferent. Un 111icrotom te-a laminat în 
care obiect ce atingi. Te cunoaşte fiecare gară şi-ţi face bezele 
soră, iar fiecare şef de tren ţi-e frate. Semaforul ridică braţul 

perativ: mai departe, şi tu treci prin subţioara lui cînd un 
hi clipeşte verde. Omida trenului ţi-a subst!tuit ritmu~ui tău 
tern o anume trepidaţie. Fiecare linie ferată, nu se va sfirşi 
'ca ied fiindcă sînt două. Un colier din pachetele de vată a va
anelor cisterne îţi ciocneşte pupila neprevenitâ şi se ascunde 
camera neagră . Ai încercat ioate stupefiantele. Somnul te-a 
răsit precum o casă pustie. lţi trişezi zile,le inutile (de ce zîm

eşti atunci?) şi te simţi asemeni foiţei galbene ce mototo eşti 
md deschizi p !chetul de tutun. Altoiul, copilul vitreg al pomului, 

N 

totuşi mai bine desvoltat decît pe mlada de origină: trece o . 
. fără sJ complimentat - ce bine arăţi? Ţigara e rasucită cu 
exteritatea chelnerului care face piruete costumat cu 20 de 
aCÎmuri, farfurji şi p::thare. Morfina ,ţi-a dăruit~o lanul cu maci 
n care oscilează tot atîţia e chilib rişti purtîndu-şi capul în -vârful 
aghetei magice. Repertoriul visului s'a epuizat curînd. Atunci ai 
olit vestiaru l pentru marea pantomină În care-ai fost prin spat 

de Islanda şi actor şi spectator. Ca să te asiguri că trăeşti PE 
mÎnt ai umblat în patru labe ' şi ai muşcat din întâmplare prima 

pu pă întIlnită. Deatunci pOl'ţi în incisivi nostalagia unei fete proas
peie şi vrei fiecare pulp:1 arac gurii tale. 

Fluturii cari dansează noaptea în jurul becurilor, se aduna 
~ua Împrejurul be'cului solar. Dar cîte milioane nu-şi lipesc de el 
rularul aripilor de polen. Aceste cadavre sînt adevărata cauza a 
petelor din soare. 

o fantoşă d:n pa:ete miracu:oasă patinează pe sineala din 
maneju\ orizontnlui. Din cer, morile olandeze au coborit unde 
pămîntul li era mai aproape şi a sum liniştite îşi ascund decolteul 
după evantaie. S'au spart fiolele de ozon pentru oranjaela de ' 
toate zilele iar un optician potriveşte lentilele cît meiul pentru 
panorama din opium şi glicine. Orchestra nereidelor aşteaptă un 
emnal şi ocarinele vor 'trezi peluza. 

u 

ANTOLOGIE 

a torsu lui tolă,nit în chaise longue. De ce te as-cumi Într'o cascada 
ele lticrămioare? Şi cuvintele mele ti se continua mai departe, 
mai departe, scri3e cu cerneală simpatică aşteptînd respirarea-ţi 
caldă să se descifreze och'u ui . Scrisoare. floare cu două petale, 
polen dus de albina poştei să lege cu funta cuvintelor doua de
părtări. Un pe ican cu stilet in cioc sîngeră otizontul lacului iar 
frunzele de nufăr ca lipiile s'au culcat si facă helioterapie răs
turnate pe spate. Primeşte-mă, Ny: nasturii dela cheutoarea. 
visului sînt de nard. Ţi-am clădit templu pe un piedestal de 
ozon. Ca un nabab îmi înrund mîinele în p e'ava de aur a punc
telor cardinale. Sînt ale mele. C nd vei veni îţi voi dărui unul 
ca pe un canar să-I Închizi în colivia din. roza vînturilor. 

Şi cînd albia drumului se pierde printre crengi şi umbre, 
deasupra capului artificii de magneziu răstoarnă un car cu oiştea 
proptită în frunza ca o cobză a unui plop~ 

O rază izolata într'o cameră neagră e o lamă însufletită 
de pumnal; dar poemul e undoirea unei raze de vocale vrăjite 
din camera neagră din ventricole, spre Geru& ce se deschide ca 
un evantai. Arunci 'punte un arpegiu narcotic de rindunici ca 
mărge~ele , mereu inedite, după cum pe ,grătarul sîrmelor de te
legraf nici o vocal:t . nu · hodineşte. Trece legiunea îngerilor şi 
pudrează aierul cu Dolenul aripilor .. ~ Pimeşfe-i defTIallea cu mîna 
la viziera orizontului! 

Roză a va 'urilor te iubesc pentru ' numele tau palid ca şi 
chloroza fecioa'reIor. Dar iubesc şi zoreIele cum te aşteapta, din 
cingătoarea de mireasă a coro}elor, să-ţi dea bună dimineaţa -
şi să moară la ora c:nd vei dejuna. 

In tie care ( priI, cireşii culeg În flori surîsuf. alb a l dealu
rilor cu căprioare ce se joa: ă în pantofi dfu pielea lor ~ Dar viaţa 
ta, între cronometru şi agendă, îşi angreneazSi paş ii peste floril e 
cari desenează un profil de spun1ă şi parfum. ZiLele se înlocu
iesc triste ca palatul cu zidurile de scarTatină în descuamare al 
arhivelor. Acolo documentele :::1nt vechi .şi functionarii de hîr-
tie ar~ă. . 

De-aici şopka pasului se ,pierde În iarba pietonilor cl,! pri." 
viri de specialişti. Pasul tău o injecţie de 1110rfină, o petala din. ' 
Ir'un ierbar fraued, focarul unor oglinzi magice. Ai ascuns în în salcîmi, ciucuri de ghiaţă artificială dau din cap nu. Ai; 
lotusul privirii 110ţi travestiţi în dominouri. In vîrful limbii cu- ' vrea sa pipăi crepe-de-chine-111 acestei flori cum:nţi trezite în po
vintele Înfloresc proaspete precull1 macii sălbatici. Baia miinilor ' vîrni~ul drwnului, iar în grădina cantooului iub€şti lHiacul precum 
la e ştie toate jocurile şi nici o altă coapsă n'are atît argint viu. pe Lily. 
Înt arlechinul jocului tău favorit: c1iabolo. Spargi în pumnu" inimii altma primăverii şi trimit} margea-

. Ny, paşii tăi sînt două p9tîrnichi ce se joacă la întrecere . 
Dm paradis o pasăre îşi plimbă în ochii tăi lumina unui cer negru. 
O caseta de giuvae rgiu, mîinile mele închid mirodenia de piersictl 

nul plăminHor s3. culea'gă tot aierul de mferea acestui răsarit. O 
margherită te imbie sti-ţi ghicească rebusul Îl1df}ielilor şi simţi pe
talele sufletu lui cum crese cît orizontul . Te dărui pe hamacullor 
întreg şi pur după ' ce mlaştina păriului anon'U1 ţi-a primit lestul. 
vicisitudinilor coti:liane. 

Ş i orgiile nevăzutului cîntau şi e'Courife c::rJegeau\, În cupe 
de tu beroze, cristale de llidromeL 

Aglomeraţia de cartc>ane, aşeza te bizar cu moartea conţi-
nută în suflul unui copi!. . De-atunci .. o foarfecă nevăzută taie zilnic făşii de cer şi o 

Pietrele scoteau spini cenuşii şi cerul înDpta cu sticla pisată mînă magic] le împ: eteşte serpentine printre arbori, printre de-
n sîn . ' ' " " , gete. Copiii se joacă cu palmele căuş să primească ploaia de 

Cinci totul îşi schimba axa , veche a existenţii -'- curtea pă- confeti. Bufoni se tăvălesc într'un no1'01 de stele ca să-şi subtili-
ea un eC)!lavru răv:ăşit ;:;-:-- ,<,; u .gan1l?eta alături intac,tă" . . zeze picioarele întoarse înăuntru şi numai pajuI-copil deschide pe 

Firele " ăţ>< ' t f' 1 ' t' d 1" tind uşile reveriei ca o carte, pentru trecerea donmiţ,ei ca o trena 
. veIzl,. C GL Ia e Cl:1; . tUIlZe e pe pere), omoa e, .1 espl- de pl'imăveri spre un echinox eter li . b' 

r~u tIhna apusulUI. , . . . n e}11 ue. . 
" ,~,O ·r~s?ci~:e. de~ ~~~~~nri',i~~l~~ . şi i}n~t~,~ .~e d~~~. J?<e~t~, ca"p. ,_ . ~tIlţ}l11~a ;:a.l?rll1~e lamp'lOane V'c"neţie.~e în ~ie'l?t. Cu. o n:a-
• (; -:: , ColţJ.iT: p,e perete, ap,A1it 'rllOl,l" sub bama lerburilo), . ZVll~lta la } ~.n1.ă ,de .~1~~,~t~~? " ~~~~1l~ de c;,~Ză ~n!lqlltă a Pl9Vl.denţell.e 111111-
,Q~~I1t. , .: . J ~:, ~ •• ,'. ( ;' !~. ' '/' ';' ,... i, ~ tt+> gll~ o.braJIl s~răvezn pmă la suflet ŞI m degcte Le pune l11~lele 

I n "-- ~' ,.,.. 1 ... !!),1 I \,;J .. -"~ :,: .' .. :.., .. ' '~." '.',: . "1.ll1ur'1'anţdeplf].tij14şia?:ur , parafă 
,~·!"ăI~.mtu~~GOtea ,-tfl-~Ry.mnfo l'adă-e1l11l-eo--- - - . - ~ -.' ,,; '" , '~ . , ." . 

/ /:/ .(,\ / ~I/, , '.'.', (! !,·, fI /l, ':1 ' raul iulian 
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. ~ . VINCENT HUIDOBRO 

PLICTISEALA CULOAREA CARNII 

lală-mă aninal de co,ada unei păs~ri sigure 
In zarea cerului pe aceiaşi linie unde sunelele 

Ochii deschiş i 00 toat~ suferinl~le lor 
Cu i ndrăznelil e mele si c întecele manie 
AS fi! m~ni băIăilor din aripi ale oceanului 

Revenim din plicli<; eală în pl i ctiseală 

Dati-mi ne lini ş tea 

Să mă p.emeargă precum o p;'ofelie 
Precu;n lumina aulomobil.uJ 
Şi cÎn leeul pas ărea 

Dali-mi îndală durerea mea viitoare 

sfîrşesc 

Şi jnlunecimile necesare pentru un s~Dl:men t de 
veşnicie 

Sun1 bosil 
În picioare după uşile mMI 
Lenea mea urcă pre cum firul pe fus 
Dincolo de limp şi de noaple 
Ceva mic În capul meu măsoară infinilul 
Domol domol 
Cum văd a::um perula mea pe hi "ie 

Şi su flelu l meu C~ devine acum sufhtul meu 
Am rămas aici precum privirea logodnicei pleca le 
Departe de schelelul meu şi d z carnea m ea 
Culcai pe mişcările inimii mele 
Sunl răspunzălor de uraganele aman~ 

De 10ale păsările durerii 

Ochii Irebuie să - şi găsiască forma la erim:br 
Şi pieplul forma Irislelii lui 
Fiindcă speranla mea se adapă d in unde l ~ m nul mortii 
Depărlare n esfirş ită depărtare 

Precum slaluia orizontlJlui cînd înlind mîna ochi
I ),' mei 

Ca şi comela ieşind din b.uzuna r u~ lui Dumnezeu 

01 d epărlare cî l spaliu de!)erl alăluri de line 
SpatiU stingaci mereu înlins 
jnlăril de vijelii ÎnconjuraJ de şa ntUJi oplice şi 

Sisteme planelare 
D e Jucrur"i ce ounoaştem . 
Sau ce vom cunoaşle încurÎnd depărlare 
Din ce în ce privire insulă nouă eclipsă 

Lumea e mai nouă decî1 durerea de odinioară 
Disperarea îmi /iuie în vase 
Şi vioara nel vilof alinge o notă nebănuită 
Fabuloasă ca ş i pocnetul revolverului lingă urech-=! 
Începui dz Uoare §i căIălorie laclee 

Zilete se 'ndepărtează dealungul anului 
Depărtare la capă lul amintirii pielrificale 
Subslanta orizonlului 
Inima ta bale precum respiratia slelelor 
Precum o frunză ce vorbeşle În laină noaplea 

Penlrucă UD om a f<n l ucis în mijlocul spzrantei 

Diamanlele străl ucesc cum priviri prea pline 
.şliu că n'ai înteles 
Că nu vei ÎnJelege ni ciodală 
Respirarea aceslei sleJe a Qr90liului plimJ>îndu-se 

in haos 
Şi vÎnlul îi -clIlege pe pă mînl legenda 

Orgoliul meti 
impruller/ja 111 

Irăiască moarJea -Şi prăbuşirile suflelului in repaos 

N 
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Au apărul: 

PRIVELlŞTI. I))eme de B. F!l0doianu 
D!AGRAME : Saşa Pană 

TIR, 
MOARTEA VIE A ELEONOREi : Slephan Roll 
LA FEMME 100 TEIES: Max Eros l' 
PAUL KLEE: Rene Crevel 
BANALlTE: L':!0n Paul Forgue 
FRONT!ERES HUfvIAINES: G . Ri. .. em nl-Dessaignes 
LES D OCUMENTS - revue plaslique 
LE COMTE DE LAUIREAMONI EI DIEU : Leon Pierre Quint 
PRlSMES: Abel Gance 

V or apare: 
EXEftClTII PENTRU MÎNA DREAPTĂ, de J- C ') slin, cu desene de Marcel IlIncu ş i Milil 

Pălra';1cu, . 
RI M BAUD LE VOYOU : B eni amin Fondane 
TROiS DISCOURS AUX SOURDS : B enjamin fondane ? 
VOIAJUL MEU 1'1 ARGENTINA: B. Fundoianu 
OMUL DE DupA UŞĂ: roman de Ion Călugăru 
fUNINGINE: roman de Raul Iulian 
A DOUA LUMINĂ: esseuri de llarie Voronca 

Expozitia Miii/a PăITaşc u, lI'ena Cod.eanu, M erica Rimniceanu, Marcel Iancu din Sala nIleana 
mi-a dat î ncă odală prilejul să p 'etuiesc opera pulernică a D -nei Milita Pătraşcu, să Înlîrzii cu 
plăcere necon tes tată dinainlea acelor pieire î n care dalta ş i sensibili latea d-sale au l ăsat armonii ~ 
d ire ca zborul ra/ 210, să lbal e ce pes te he leş laie ma"; fJamna. D-na Milita Pălraşcu a ajuns azi I 
o deplină cun0aştere a meşle~ugului ş i a mij loacelor sale_ În peisagiul uniform dela noi, O-sa 
ş liut să se mentie pe o linie izolată ş i pi oprie. N efiind critic nu va Irebui să dau explicatii ~ i să ini lie 
pe cei nedumeri/ i asupra un') r aspecle spre care bucuria mea singură şi fără motive se îndreapl~ 

Dar va Irebui subl inială purilalea pe care D-na M. Pă l ra$cu o Irezeş le în marmoră ca şi lulburare 
cfesculă din malerialul zgrunluros al pămîntului. 

Alături de sculplurile D-nei Milita - Pălraşcu , acele ale O-rei Irena C)dreanu ne-au inlensilica 
bucuria de a fi vizilal manire la .. ea din Sala nlleana". Aria O-rei lrena Codreanu ne era deacum cu 
nosc ulă din ateEerul d-sale d in lmpasse Monl-Tonnene del a Paris, în care am înteles că fi ecare di 
pielrele ş i Iroi lele ascunse aco lo au ceva din lumin/ţ !)i din surîsul sculplori tei. În pălralele cît ~ i i 
cele două D!'Onzuri expuse am văzul (:in nou în telegerea şi m E'ş l eş ugul deplin cu care se apropie d 
ob iec l ş i î l înlerprelează O -l'a Irena Codreanu. 

C elor do i sculplori li se cuvin e a, a dar 1 0a t ă mul tumirea noaslră. 
Dar ar Irebui să rămîn mult d;nainlea pînzelor O- lui Marcel Iancu în care pic lura din loldea· 

una posedă fără În doială unul din cei mai mari cobri~ I i.lndiferenl d ~ calalogarea în care va fi Înscrisă ma· 
nifes larea de acum sau de mai înainle a O-lui Mar::el Iancu nim e:J! nu va pulea cO:Jtesla dragos tea 
cu car2 picl2ază O-sa (ş i aria nu e cu pulinlă fără dragos te şi fără plla-iune), căldura cu ca re din 
cer, din apă sau din aer, O-sa culege lanul ş i linia şi Iz păsliează pe pînză. Tablourile sale de acum 
a l căl uiesc o ad i ncă simfonie d ~ albaslru. 

Din epoca sa conslrudvislă 0 -1 Marcel Iancu a pă s tral o măsură precisă a dozării ş i asoci' 
erii elemenlelor. Cura! ul de a fi fosl cel d inlii care S3 r .)slea sc ă aici un alfa bel nou nu şi l'a pierdu 
credem încă. ÎI regasim n~veni l intensifical la pic/ură. Şi e o ad ~vărald cucer ire şi revărsare de cu· 
loare. Recunoş li În plus, 'Iumea acee3 pers nală a O -lui Marcel Ia:lcu, cu oame:Ji şi a'1imale m i şein· 

du-se sliîmb cu cas e răsc0 lind o vi >rare de p Je m ş i d e am inl ire. Dar mai presus de bale repelăm ' 

e pasiunea O-lui Marcel Iancu de a c lălina în spatiu o pădure fecundă de culori pen lru revelatia că· 
reia prielenia ş i admiratia noa31 .. ă ii sunt pe deantregul cîşligale. 

D-ra M erica Rlmniceanu Înlreg2şle cu lablourile sa le expozitia din Sala nIleana". În nalurile 
sale moarle are uneori asocieri d e o!J iecle ca re o pol duce - inlensificale - spre 1 0ată simpatia noa· 
slră. În g'meral manifeslează l endinlă decora li vă deseori cubislă si se arală a fi o bună mînui· 
loare a desenului ~ i a cubrii. 

Am văzul în corec luri volumul " Prive li ş li " al lui B_ Fundo ianu, care va apare pes lc put ine zile 
la nCultura Natio nală", eş i niciodală nu mi se va părea de a fi spus prea de vreme cÎ I ă prospetime, 
cilă exlra rdinară poezie e în acesle poeme. O lume În l reagă cu o f10ră proprie de evocări ş i de 
aspecte cu o circulare de sănii prin "ine, cu vÎnă lo ri pe un pere le de fe rigă, cu v iata fumegînd pe 
coline şi în şes uri cu o inimă , cu o inimă ad evă ra l ă, mai ales, plu l ind c~ o fr unză pri n oglinzi prin 
felele bunicilor alipite de geamuri. Succes ul pe care l'au av ui aces te poeme abia cunoscu le numai 
a f si nu se poale mai meri la!. Ne aminlim frumosu l ar licol al lui Gala Galaction : nUn veniamin 
cu l ezălor" apărul În 1922. As lăzi cînd buche lul aces tor p .:>e me e oferit inlreg (lipsesc 101u'7i admira' 
hilii psalmi ş i încă vreo cîteva p :>e me) prielenii poeziei vor şti şi mai mull să- I pre t uiască _ i. v. 

Nous recevons de nol re ami M . Seuphor, une n") uvelle rev ue He .( •• ( Cerc/c e/ Carf(~) donl 
I'ob;el el I'âme sonl les probl emes d'une nouvelle archileclure. 

Barbu Bre: ianu debulează cu NOD ARS, desenînd penlru o viiloare coreografie primii paşi. 
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