
fierbinte; pamfletul lui regsete o nesfârit rezerv de tact, în sintaxa frazei; i, în ex-ierodiaconul Iosif cevâ
 misterios rmâne din ierodiacon, o extaz, o tcere de gospodrie etern, o limb de liturghie ortodoxa i pravoslavnic.

E o tcere dc 'nceput &amp;e leat,
Tu nu^i întorci privirile 'napoi ;
Cci Dumnezeu, pind apropiat
Ii vezi lsat umbra, printre boi.

Omagiul pe care i-1 aducem acum lui Arghezi e pentru noi de mult vreme un rit; sunt ani decând îl plictisim cu
admiraia noastr; sunt ani decând paii ne-au dus, pe jos, dealungul oselei plin cu pomi chinuii de praf, pân la
Vcreti, unde îl gzduia vremelnic, patria. Pe-atunci, Arghezi era poet numai pentru câiva prieteni i câiva efebi;
 cele 5 volume pe cari le vestete astzi îl vor crea pentru cafenele si gloat; noi îl tiam demult, îi aveam cu toii
volumul de versuri m caeele mici, copiate de noi i dificil adunate din reviste

 In care latele panglici w
Intorsus’au de^atâtea ori

 Volumul lui Arghezi, imprimat de noi se numea: Agate Negre — i nu Cuvinte Potrivite. II considerm ca o prim
ediie, original, executat pentru rari bibliofili; sub Cuvinte Potrivite noi vom citi întotdeauna Agate Negre. Pe vre-
muri „Rampa punea în not c nu-i ia rspunderea celor ce afirmam despre Arghezi, comisarul. Bolintin (Niculescu)
ne privea strâmb, Ia albumul de omagiu pe care i-1 voiam oferi în temni n'a primit s colaboreze nimeni, în afar
de venic adorabilul Galaction, venic tânrul Hinulescu. i dl. Lovinescu s’a suprat pe noi în loc s ne fie recu
nosctor c, ob)igându-l s vorbeasc de poetul Arghezi în volumul su X de critic, l'am cruat provizoriu, de ridi
colul de-a fi vorbit cu obrznicie de cel mai mare contemporan al su. BS

Nu se cuvine ca, într’un omagiu, s facem analiza unei opere. Arghezi ne place i ne irit, ne târte i ne repugn;
la nimeni diamantul nu e mai conrupt de crbune, la nimeni mai lipit de frunz, omida. Jumtate de veac dup
noi, când toate se vor fi cântrit i aezat, în antologie nu se va mai gsi decât tot ce-a fost diamant în Arghezi.
Contemporanii lui nu l'au cunoscut îns totdeauna de la distan ; izvoarele lui n'au fost totdeauna reparatoare pentru
rinichi' sleii; apa lui stric câteodat dinii, dac n’ai avut prudena s’o bei cu un pai de sticl. Ce pild de belug
i sntate poezia Iui! Ce for enorm de remineralizare. Proza lui îns — dei adeseori mai mare decât poemul —
s’a servit i a servit, prea multe lucruri; mare în creaie, primejdioas în influenta ei. Dac poezia lui Arghezi desco
per un ser, proza lui în schimb, a creat în noi, subtil, o nevoie de viciu, o beie ruintoare i latent de cocain,
li recunoatem influena curativ, în marea liberare pe care ne-a adus-o de falsul exotism, de falsa literatur, de
falsul sentimentalism, de falsul modernism. II recunoatem nefast, în atâtea altele; o nevoie de artificiu, o neputin
de-a vorbi direct, ca Stendhal, o demoralizare a limbei din usaj, o preiozitate nou care jertfete ideia unui sistem
de imagini i limbe; unui sistem de vorbe — toate astea nu sunt oare în noi din influenta lui’Arghezi?

 De departe, suntem bucuroi, c-i putem trimite lui Arghezi, pneul acesta omagial; omagiul nu ne-ar fi fost îns
întreg dac am fi voit, fr pudoare s-l mgulim; Arghezi n’are nevoie s fie mgulit. De departe suntem bucuroi
c prieteni, cu memoria teafr, ne dau i nou posibilitatea unui toast. Am fi rspuns oricând, dup oricâi ani de
tcere, dup oricât izolare de un mediu pe care l’am urî, dac patria, ca un panglicar dibaci, nu i-ar scoate steagul
prin geniul câtorva. Un artist ca Arghezi e unul din rarele cazuri cari demonstreaz c puuri de pcur mai pot
izbucni dintr’un pmânt crezut sterp. O limb ca a Iui Arghezi pledeaz pentru viabilitatea unei limbi. O poezie ca
a Iui Arghezi creaz ceva care nu se poate rupe întreine i o bucat de moie.

 li doresc lui Arghezi — aa cum i-a dorit-o i el cândva — ca gândirea lui, în elina româneasc, s nu fi fost decât
un plug

Ce faa solului o schimb.
Paris, Aprilie B. Fundoianu
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