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O MICARE MODERNA IN EXIL
înainte de rzboiu literatura modern ungar se

grupa în jurul revistei „Nyugat" (orient) la Oradia
Mare. Cel mai reprezentativ poet al micrei era Ady-
Endre cu verbul vehement i o putere de expresie
cosmic.

Dup 1914 întreaga literatur ungar prea desr-
dcinat. Atunci prima voce o lu micarea „Tett" al
crui director era Ludwig Kassak. Puternic învrjbit
cu evenimentele politice de atunci, revista lor a fost
confiscat. Cu ajutorul juneei pe care o câtigase în
juru-i Kassak scoase noua revist: „MA" („Astzi")
unde se întâlnir toate talentele tinere. Aerul încrcat
rou al revoluiei împleti tinereea cu ideologia revo
luiei care ar fi putut realiza când-va idealul artitilor
dela MA. i lumea atepta noul Christos.

Cu reaciunea alba îns MA s'a exilat la Viena. Aci
apare prima „epopee a mulimei" de Kassak. Acum se
modific ?i poezia fiindc poeii sunt sismografii tim
pului. O perioad nou, o fundare nou, o limb nou
se nate cu constructivismul colectiv.

Prima antologie a gruprei MA era omul cercettor
i ros de nelinite. A doua aprut acum de curând
e imaginea omului nou care s’a gsit.

Astzi micarea modernilor din Viena ai cror cola
boratori sunt L. Kassak, Dery Tibor, Glauber, Nadars J.
Reiter R., Tamas Aladar i Moholy-Naghy a devenit
printre celelalte cea mai curat i consequent din
Europa.

KASSAK LAJOS

Dac n’ar fi decât dup noi am fi fost mori de
mult.

Primvara sboar jos între ziduri ne întindem în
linite trupurile

dai uitrii stâlpii de grani cci nu cunosc decât
lumina curata în care ne scldm

cerul i norii ca mieii pornesc în deprtri i noi
clnnim în noapte ca fiarele înfometate

Nimic nu e de luat în seam aci timpul prieteni a
mâncat pânze de pianjen i din limba beivilor s’au
fcut panglici de cântece

Iat vin oamenii sraci de peste dealuri îi ridic
în palm ochii în sus i suspin ca isvoarele cari
seac

am în mine cuvinte de spini i fier frânt dar azi
nu pot vorbi

m doare deprtarea dintre eu i mine însumi
cine are s deschid porile de aur ale prvliei

noastre

Soarele a sunat erpii pdurilor fluturii oraelor
Mama i-a pierdut copiii crescui cu pâine i ap i

deatunci trim fr pâine i* ap via împrtiat

Desen de CHARLES TEIGE (Fraga)

T A M A S A L A D A R:

GÂNDIM fr nelinite despre culorile soarelui
surâdem
i braele amândou le deschidem
AEnunate sunt speranele
sunt legate de inim cu panglici de gum
aijderea gândirea e o floare
rdcinile i-au drumul lor i sufer
i vântul nu poate într’una cânta
orbii triesc în lumin
sapa i piatra în palma
sunt pierdute în fântân
muzica n'o mai auzim
cu steagurile ridicate privirile noastre înainteaz
buntatea noastr a îngheat în sli
pe ulii sub drape’e fr trupuri
hohotesc întrebrile
departe înnoata psrile i nu tim care e îngerul
zorile i primvara ne ateapt
i în adevrul într’aripat zcem
aproape mori
triti poei.
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