
poezia-poezie, poezia ciment, poezia plan, inginer
de creer, organism viu integrat simplu între fenome
nele naturale. Firete, în cadrul acesta de vigoare
multipl i nou, cuvântul e tiat i el dintr’o carier
virgin. Fraza devine luminoas cu o ordine proprie
uneori invenie surpriz a poetului drumului de fier
de azi. Prin ea inteligena îi desfund neprevzute
culuare, scuturat violent din lenevia unei platitudini
repetate.
Expresia poetului nou e plin de cutezare, de savoare
absurd: târncop, bumerang, salt întrecând în
înlime toate performanele mondiale.
Alturi de limb, notaia e întotdeauna sângerând,
crud, svârcolindu-se opârl în tiere. Dincolo de
înregistrrile trecute sau prezente, senzaia prins stea
în cletele poemului actual, învioreaz, uimete p
trunde ca o injecie.
E oareicum în pasul acesta o întoarcere spre izvorul
de început (senzaie prim) rzbind dârz printre
pietrele i drumurile aspre de carpen în munte. Pe
aici malurile sunt apropiate, apa rea, în torent bolo
vani btrâni lovesc genunchii. Prin stânci numai
plmâni cu respiraie tare, muchi vânjoi pot
ptrunde.
Drumul e lipsit de odihn, luntrii strâmte amenin
cu prbuire vântul trece prin coaste ca prin cozi de
cai. Nu e loc pentru pântecele întins lene pe chaise-
longue ; pieirea pieptului uzat i flax ca o mnue.
Poetul nou e un explorator înfruntând meridianul cel sinucidere * M - H - Maxv

mai primejdios, coborând în însu miezul înelegerei equator încins sau pol -cu zpezi ca bretele. Pe umeri
lui preerii cresc.
Stepe, mri, saltimbanci, trenuri îi circul în artere. -

Exist un îneles care trebuie perceput cu antenele fiinei întregi, mai presus de inteligen i de logic.
Poezia nou cuprinde ritmul cel mai variat fr s fie ritm,-rima cea mai surprinztoare mai presus de rim.
Poemul ip, vibreaz, dizolv, cristalizeaz, umbrete, zgârie, înspimânt, sau calmeaz. Imaginele se îmbulzesc
nu în comparaii sterpe ci în asociaii fulgere frunzi în noapte.
Orice vers e o sum de noi posibiliti, o alt soluie a eqiiaiei primare. ;
Triumful poemului nou începe fecund cu Mallarmâ. E desigur în toat expresia i realizarea acestuia cel mal
construit ascensor pentru sgârie-cerul imaginaiei actuale.
Generaia ultimelor ani (din Frana mai ales) a adus o contribuie rodnic neateptat.
Totu, efortul de continu cercetare a poemului nou, obosete repede. Muli dintre rscolitorii de eri sunt azi
în declin, tot mai aproape de sucombare; între pulpele lor istovite calul slbatec de savan nu se mai frânge*
Singur, printre ei (nume care trebuie reinut) Tristan Tzara, biruie cu o vigoare mereu reînoit. In el se rup
diguri, vuiesc peteri, se strânge cheag iptul de acum.

Limb nou, senzaie crud, construcie clasic obiectiv (impus de o ordine i constrângere proprie) poezia
actuala umfl coaja solului, circul sev prin nervura frunzelor, ânete ap mineral.
Sâ-i primim deci lovitura în tâmpl, s-i simim in mduv glasul aruncat peste gâtul ^ acestui ceas, îndem-*
natec ca un lasso de westman. . . : . . * .
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