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risc, o aventur total. Podurile de refugiu aruncate în aer. Nici
o ieire de incendiu, nici un semnal de alarm ascuns ca un as
de pic sub mînec. O îndrzneal i o uitare 'pîn la urm.
Numai astfel din dezolarea, din imuabilul care ne înconjoar va
scpra amnarul poemului i poate al revelaiei.

Cît de penibil refugiul într’o aprobare i un „rezultat” în
timp. Postura de „neîneles de contimporani” îmi pare ase
meni glasului gunos al fetei de pension plimbîndu-se cu buzele
pîfrguite sub caiii în floare, c nimeni n’o cunoate 'i n’o în
elege. Ca i cum un singur semn din alfabetul magic al vz
duhului i al lumilor ar putea gsi Jîn noi o echivalen i o
dreapt msur. „Nu scrim pentru voi surzi contimporani ci
jpentru o generaie care va veni peste 50 de 'ani”, spun unii.
Ce mare scofal sj fii cu 50 de ani înaintea sau în urma piticei
«civilizaii ,a 'oamenilor, fa cu cele cîteva milioane de jam\
cari dup calculul astronomilor vor avea s desvâreasc în
sistemul planetar existena pmântului.

Nu, nu scriu pentru viitor i nici pentru voi amabili con
locuitori i confrai de acum. De,unde concluzia, c peste un numr
de ani sensibilitatea i inteligena colectiv sau individual vor
fii de o valen superioar celei de ; azi. Durata în timp a gl
 suirii e deasemeni în afar preocuprilor mele, „S vedem ce
va rmîne din literatura D-tale peste 10 ani. S ne întîlnim i
s stm de vorb atunci”, îmi spun D-nii E. Lovinescu &amp; Co.

Dece o întîlnire peste 10 ani i ,nu peste cîteva zeci de
secole? Trecut, prezent, viitor într’un vlmag arbitrar, alu-
necînd pe suprafaa creierului crepuscular ca turmele de nouri
pe masa de biliard a cerului., Urmresc i vreau linia poemului
pentru bucuria i nelinitea lui în sine. Pentru fiorul lovirii
cu tîrncopul de argint al versului în smalul vasului cu monezi
i brri îngropat lîng oasele pmîntului ,în rugin. Scriu
pentru o dezlegare i pentru o regsire între mrgelele de
^cerneal, fir s-mi pese de ce va fii sau de ce este, fr
s drjmuiesc valoarea crii dup vieuirea de un an în plus sau
în minus.
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N'am iubit nici odat batjocura. Lucrurilor, care scap
înelegerii mele, le-am dat tîrcoale cu team, cu un ochi strduit
s prind o micare neprevzut, o 'tresrire; jîn somn'revelatoare.
Zeflemeaua îns — aceast fund a prostiei sonore — nVa

umplut totdeauna de dezgust ca o boal ruinoas ca o exem
cerînd alifia de zinc alb.

Tria celor de o vîrst cu mine st în/contiina dezastrului
iremediabil a relativitii i omenescului oricrei întreprinderi,
în certitudinea universalei nicertitudini i a ridicolului oricrui
elixir formul — toate formulele trebuie ,ca erpii s npîr-
leasc — în, mai ales, singura .moral i religie a poemului.

M gîndesc la scrisul i figura lui Ion Clugrii. Penia lui
 îinchide o temere fruntea continu 'desfurarea în noapte a stelei
polare i e în surîs atîa .nelinite îneîf nimic nu m’ar putea
opri s beau paharul pe care mina lui mi-1 întinde în vis, chiar
dac ai ti c vinul dinuntru se va preface în cucut.

Niciodat Ion Clugrii n’a luat numele poemului în deert.
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Deschide corabia de frunze a pdurii
zornîie aerul psrilor sparge oglinda dimineii
taurul luminii cu coarnele buclate în fîntîni.
Adu în cuvinte un tron, un imn pentru patul nupial
aceast glastr a arborelui genealogic
presrai peste el mlaiul canarilor
rupei pîinea în dou a vulturului
din pleoapa lui el trage ca o spad privirea
i pune între neant i viaa din toate zilele J
apostrofa pliscului su
In plicuri scrisorile sunt mîini cu cari ne cutm reciproc
o stea filant hymenul în traectoria sîngelui
Intime trimis epistola psrilor.
Pat nupial crisantema nopilor de fosfor
în zîmbetul tu a plîns un bebe poetul
un bebe sanguin altetul ld/ 4 kgr. Lindberg
dintr’o infim disenterie puteau muri Attila
Guillaune ÎI s. a. m. d. -

Umbli prin sînge acum închis ca în turn
te apleci sub inim ca sub abat-jour
pictur de mercur a surîsului
filigrana laptelui în ugere
filigrana sufletului în surîs
urc polia vîrstei
i sparge borcanul astrelor copil nemernic
tu care eti legat cu unda lactee a sinului
cu unda fr refuz a ochiului

o plapum fr alunecri e pleoapa mamei
Rupei din leagne capetele copiilor precoci
camargherite pentru butoniera veacului fr precedent
mîine vor vesteji în paharul cu pj al uitrii
corbiile plecate spre Indii.

Stephan Roii

Nu vijd în ce ar sta deosebirea între bresla scriitorului i
aceea a funcionarului comercial sau a instalatorului de canale.

Reuita bneasc ori moral (?), a scriitorului e egal
oricrei alte reuite: a negustorului de ciorapi, a industriaului,
etc. Dar nici o arip nu i se atinge de tîmpl, nici o tulburare
nu trece prin apele ochilor.
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Exist de bun seam speciile cele mai variate. Excrescena
scriitorului de viei romanate sau de memorii cu fraza ca o
tnedalie: „23 Iulie 19... Azi am stat Ia mas cu Rudyard Kypling.
Am vorbit despre Scha kespeare” au „Ai fi vrut s duc mai
departe viaa eroului meu Eudoxiu” etc. i presa celo,r 5 con
tinente se scoal în picioare, mulumete cu o reveren.

Dorina oricrui scriitor romîn de a fi tradus i pomenit în
limba francez. Dece nu în limba copt sau anamit?

Cînd toate se vor fi sfîrit, cînd din plante i sori nu va fi
rmas decît o cenu invizibil va mai strui numai fiorul dis
tilat în eprubetele vinelor de nopile i tcerea poetului12 3 ).

1) Poemul nu trebue s îie nimic.

2) E vorba firete de a serie de adevruri relative.

3) Poemul refugiat pur în reportagiul lui F. Brunea. (Va fi justificarea
„Dimineii“ în clipa judecii de apoi). Dar e o cascad e o fund, poemul
fibre degetele tale Brunea.

Intre a tri aventura/ ii a io scrie prefer ipostaza din urm.
Vieile cele mai pline de miez i de uragane nu se gsesc nici
 odat între colaboratorii revistelor, Intîmplrile unui singur de
inut de drept comun sunt mai fecunde decît toat viaa romanat
sau nu a lui Arthur Rimbaud. Diferena înspre înalt, vine din
intensitatea coardelor sub pleoap sau inima destinse.

Dar acestea nu sunt decît o introducere. A doua lumin va
urma.

Ilaric Voronca


