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A doua

Am cunoscut o giraf cie tristee printre zidurile provinciale,
galben linguindu-i gîtul pîn în amurgul de o culoare sinilie;
i tremurarea prin ogrzi a fcliilor i rsunetul sterp al vocilor
în odile goale; cu nedefenita amrciunea a zarurilor de table
care au înlocuit monezile minii printre mesele strimte i lu
tarul Junecînd în micrile rarilor oameni, sacîzul unui somn

 de plictis. Existena lor precizat dincolo de o lent exasperare
cu plcerea gîtlejului mîngîiat de alifia mîncrii abundente,
a orelor nesfîrite de lene; tergerea din zarea cocîiti'a ochiului,
a oricrui semn venit de sus; veninul amestecat cu o linguri
fr ecou la ora picoilor i a dulceei de trandafiri cînd în azur
paturile stelelor se desfac albe, cînd treaz pasrea visului
cade în fîntîn; o pîcl cît mai deas fr nici o patim
fr nici un geam spart peste torentul în clocote al minutului.
Întreag existen redus la pipirea cu ^degetul a cucuielui depe
fes; o pînz între vibrarea marilor emoii i lmcezeala de aici.

i totui ascult: un bra arunc ( o floare umeda vara ca un
pun îi desface cozile. Pe o uli lateral pasul "rupe fîii de
mtase. Un cinematograf ca un S. O. S. chiam din împietrirea
progresiv a minii cel din urm licr de ndejde. jO poart
se încuie i ip dureros. Felinarele se terg în uitare. Dar
îptrio mansard a fructului, poetul îi aprinde lampa.

*

S fie o lege imuabil slbirea întriun timp a substanelor
vindectoare din izvoarele minerale; curgerea mai departe a
apei fr srurile realctuitoare ale ficatului ori ale vesicei,
întritoare ale inimei sau ale respiraiei? Cderea — din (ce clip
matematic începînd —- depe o platform suspendat în azurul
libertii, sub cmaa de for a formulelor utilitare, a îne
legerii unanime. i totui cîi n’au pornit mînuind poemul i
gîndul ca o pratie fr grija statisticei de geamuri sparte
spre, a $fîri în gestul ritual profesional al berbecului sacrificat
pentru un zeu obtesc. Pierzania începe cu simptomul contiinei
nu a 'valorii în sine ci a valorii raportatei la numrul i îne
legerea turmei; o grije i o ^însemntate atribuit actului care în
loc s continuie a fi gratuit i sublim ca, pana curcubeului în
plria pdurii, e socotit i msurat „ca o stamb, hotîrnicit i
dat la iveal în condiii dinainte „i de alii întemeiate. Poemul
devine atunci o îmbrcminte oficial cu fireturi i posesorul
lui mîndru de a fii ceeace  este fr simplitatea i bucuria
izvorrii din sine, plin de triumful ^oaptelor de admiraie din
jur. E o spe ciudat pe care regnul patrupedelor sau al
vegetalelor nu-1 cunoate. i nici omul ^zmislit i pstrat întrio
plmad fireasc i proprie. Niciodat ranul nu se va gîndi
s-i fac o îngîmfare din îmbrcmintea atît de bine .i fru
mos pe umerii lui pus; iarii cmaa sau cojocul,lateral încheiat,
alctuiesc onestele lui atribute vestimentare. Am vzut îns ci
tadini fals îmbrcai rnete mîndrii de acest amnunt acoperi
tor. Ochiul lor jcerea o rsplat i cel puin un salut îndoit pentru
purtarea sumanului i a opincii. Cum s-i lmureti c în felul
acesta sensul i rostul costumului erau schimbate. El primia o
rspundere pentru care nu fusese sortit i valoarea lui , — în
price chip — purttorul nu avea dreptul s i-o atribuie.
Evoluia în fal a costumului e aceea pentru falul î poem.
Poemul trebuie s fie o izbucnire temerar 1), o trecere din
odaie în oglind, din grdin în anotimp.

^ ^ ^ lui Claude Sernet

Am urmrit zborul rîndunicii suplu. Rîndunica sbura fr
calificative, fr contiina necesitilor universale, fr mîndria
de a-i fi deschis în simetric planare aripile, Numai asemeni
ei poetul va putea, fi. i ,e propria lui ghilotinare din clipa în
care îi jcrede o Ipiisiune, un dar tlmcit, o mîndrie din purtarea
în al patrulea deget al inelului de cstorie cu o Adriatic ilu
zorie. Poetul devenit Doge. Poetul adunînd în locul semnelor
;neînelese din el ori din vzduh, balega armsarului ritmînd
fanfara de bîlci cu penia fra pentru jarul onorurilor oficiale
i te întrebi ce s’a fcut nelinitea dela început,, unde gestul
necugetat al aruncrii discului întrio boft de înfiorare. Trecerea
pe lîng i prin poem fr mersul apsat militrete, cu o ne
bgare de seam cum rstorni vasul de china depe etajer,
cu o succesiune de hazarduri asemeni întîlnirii în culoarul vui
tului a (îndrgstorililor dintre polenuri.

Survine firete i o anchiloz a sensibilitii. Vzul, pi
pitul, auzul ca plci de gramofon uzate nu-i mai 'deteapt
cântecul la atingerea acului de azur. Dar de unde pîn în clipa
acestei sectuiri a srurilor minerale, poemul era ca o bucl
aezat la urechea pîrîului ca agatele negre ale nopii adunate
fr precugetare pe un fir de sunet, de aici în colo profesionala
gravitate ia locul respiraiei libere i jucue, saltului fr gule'r
tare întrio beteal, de rstriti sau de surîsuri. Omul cu poetul
ucis în el, vorbete acum, de felul în care (i-a gsit talentul
i calea, de realizrile lui în gestaiune, de interesele (.breslei,
scriitoriceti, de rezultatele poemului la ora sau la sate, ,de
raionala culturalizare a masselor. Limba i închipuirea lui la
îfnceput neînduplecate, se tocesc tot mai mult pentru uzul po-
berei unghiilor acestor domnioare la ora repaosului pe plaj.
Un surîs unctuos comercial se substituie rictusului de rzvrtire
i scî.rb. In locul singurtii i a crfii pe ntînca arid a
visului pentru atingerea unui edelvais impasibil: înclinarea sufle
tului de carne dinaintea prostimei bucuroase de ridicarea tota
lului ei cu o unitate. Un meschin sim al confortabilului, al ne
cesitii pîinii cotidiene; un sentiment de certitudine facil; o în
chidere progresiv a ochiului dinaintea marilor nevzutelor taine.
O paralizie crescînd a muchiului, o lsare moleit în fotoliul
de ef de serviciu, cu împrirea lumii în grade ofiereti cu îm-
brcarea ca o mnu a formlulei cusute gata. S’ar putea în a-
cestea gsi desluirea tîmpeniei semnate acum în ,,Rampa”, sau
„Gîndirea”, de autorul „Salomeiei” i al paginilor „Din paharul
cu otrav”, dou din cele mai frumoase cri ale literaturii de
pretutindeni. i deasemeni moartea dintrio hipertrofie a instinc
tului de conservare (fizic) a cutrui poet Director de 'revist
contimporan. Grija neascuns a acestuia de a fi întotdeauna c
lare pe armsarul unei poezii cu garanii de eternitate de a nu
rupe definitiv cu nimici ii1 a fi bine cu toat lumea din pricina
afurisitului de: „Cine tie? poate c laici st Adevrul”, tre
cerea aa dar în istorie prin dardanelele oricrei coli literare,
la ce altceva avea s duc decîlt la o aezare, la obinerea unui
numr de ordine.

Fctorul de poeme a fost perpetuu insul netiitor de
tulburarea pe care degetele lui o vî'nturau i Adevrul 2 ), s’a
ivit întotdeauna aceluia ce nu se îhgrijia |de adevr, nu-i cuta
cu voin conturul nu-i isca în pretiin flacra.

Pentru intrarea în calendarul martirilor trebuie o des.vîrit
lepdare de sine. Cu venicia, cu nevzutul nu se trieaz. Un


