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Târg ticlos cu ulie i strzi
sparte de ploi, de vite i de care
aiciîncâmp,pe vremuri, creteasoare
aici cretea ovz.

Sunt garduri unde iarba a înit
i întâlneti, pe unde curge râul,
case btrâne ’n care n’a trit

nimic, pe dup geam, decât pustiul.

i oamenii dup garduri se furi.
Bivolii grei, când vin dela pscut
calc ’n asfalt, se culc, sau se pi
cu coarnele ’n vzduh, ca la ’nceput.

i iarba crete prin podele, prin
ziduri crpate, sparge bolovanii,
i mselariile cu venin
s’au nrvit s biruie cu anii.

B. Fundoianu

In portefeuille cerul de covercoat destins
inima ta o port ca o cravat bleu . l:i

prin sânge circul-mi ca un Ford c'ni faruri,; *

i ofer-mi glasul tu ca un cek deij]jio;^i
Am. - ’j?: •'

noaptea descinde din cutii de lemn ^ s
plopii au cântat la pian ?
tcerea obinuia favorii englezeti.
luna a pit ca un sergent de viile
 • , .V'v; f '  f .

Simte-mi pulsul din artere ca un browning
între ptrate becuri s’au aprins mot-â-mot
tramway aplaud inteligent pe linia 14-a
 bulevardul a dansat de bucurie spre Nord-Sud

 . » , ;b'' i; ;

vântul Champion pe motociclet .
trenul vede cai verzi pe perei
sexual carnavalul reclamelor cu lumini
prin oraul cu sonerii de Rudolf Mosse.

Stephan Roii

M A N A H ARHIV
• 1

Supap ora Tn alam i disc
sângele face salturi de necrezut subteran
acid pasul ca un cuvânt cub deschis
câmpul între nate plug sau pian.

Amazon peste preerii în vis
lat gândul rsturnat în oglinzi
zgomotele descresc ca preul cerealelor
surâsul tau îi face loc în dimineaa de

[Marte

II

Aa ca moar de vânt luni, sâmbt,
[miercuri.

duminic, duminic e o bomboan de ment
e dumnezeu în menagerie amin glasul

[lmpilor,
trece cavalerul cu turnul aifel la butonier
în flori de.cupru inima ca buruieni danul

[lnutuiui,
cerul (gurii) biliard, ce afi mrile din sud

III

Proprietarul circului salt mortal ca o re
veren

câte frânghii frânghii i în sângerri or
hestra

echilibristul din goan, surâde Doamnei din
loja 34,

atletul înainteaz cu muchi ca pietrele
[gârlelor

Imblânzitoarea de aici i calul danseaz
[întrerupt

interior m strbate ca metro gestul tu
sânul se deschide porte-feuille în trapez

[trecut
gratuit vântul scrânete din dini în antract

iV

La ora asta cu paturi se desfac stele

ran i biblie acest cântee militresc

surprins strâns gjasui tu e un bec Osram

inimele noastre ar putea fi ca fraii siamezi

Arterele mi le descui ca mnuile

binecuvântarea ta începe aici
patefon drumul sub roile acestui renault

[(10 H. P.)
tcerea e roie ca oule de furnici

Corect arborii stenografiaz pe cer

pân unde almanah lactul scump
intr în mine ca un tren în gar

chiuie carnavalesc creerul de os.

Ilarie Voronca

Pomii fac nego cu eau de co-

| log ne

Nici o fereastr nu svârie cu sâni

•5

Trenuri se scurg racle ’n pmânt

inele ’n urm cozi despletite.

Bâlciul broatelor rumeg stele

Trenuri trag la rândea podul de

[fisr,

Poarta din fund piaptn noapte

Paii sunt ore pe cerul din turn.

...i nici un gard nu mai latr

 Nici o vioar nu mai cânt la

[pian.
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