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coperta de sînge; sus la stînga, cunun o gravur de Hans
Arp, Elegant tiprit, ca i precedentele. Din strintate
trimiseser pentru prima oar colaborri Aragon, Andre
Breton, Cocteau, Chirico, Hausman, Paul Klee, Radiguet,
G. Ribemont-Dessaignes, Ph. Soupault. O antologie — nu
cîntec de lebd ci cortina dup primul act Dada (1).

La Paris, Dada continu dup dislocare prin revistele
Cannibale, prima serie din Litterature (aa numit prin an
tifraz) cerînd „independena artistului i opere pentru tot
deauna neînelese*'. Se convoac conferine-întruniri cu
programul

Antiliteratur Dada
Antimuzic Dada
Antipictur Dada.

Organizatorii cîntau, vorbiau, ciocniau talgere i pu
blicul atepta atepta altceva decît vacarm. Or, programul
Dada se consumase. Din aceia linie de demonstraie a ca

ducitii unei anume poezii (poezie-art, poezie-frumuse
static, poezie raft de bcnie sau chiar de farmacie), la un
matineu (galeria Montaigne) al revistei Litterature, Tzara
citete un articol de ziar în timp ce o sonerie îi acoper
glasul i Picabia expune pe o tabl neagr un desen pe
care îl terge în faa publicului nedumerit. Revolta audi
toriului contra unor ini pe cari îi socotia la locul lor
într’un ospiciu, complecta manifestaiile Dada ca o mnu
degetele. Intervenia poliiei era uneori epilogul. Alteori un
public în majoritate de literai era apostrofat delatribun:
Sîntei toi nite dobitoci. Sîntei toi preedini ai mi
crii Dada! Prima manifestare din aceast serie s’a inut
la Salonul Independenilor la 5 Februarie 1920. Un neofit
al dadaismului, medicul neurolog Andre Breton, întors de
pe front spunea :

„Cubismul a fost o coal de pictur, futurismul o
micare politic; Dada este o stare de spirit. A opune
unul altuia înseamn ingnoran sau rea credin.

Libera credin în materie religioas nu seamn unei
biserici. Dada e libera gîndire artistic.1

(1) Hausmann i Huelsenbeck se vor înapoia dup armistiiu în Ger
mania i Dada va provoca, la aminiirea profesiunii lor de pacifiti, o inler-
pelare în Reichstag. Volanul micrii e în mîinile poetului, atunci i tînrul
deputat, Bader.


