
Simultan, dou biblioteci din Ca
pital au capitulat.

Numerotat în ratturi, perzistena
veacurilor în art i tiin, a dat

 înapoi mut în faa generaiei care
va prelua avutul României.

Mizer a fost generaia care ne-a
precedat i domnete astzi;

Nenatural de pustie e zarea celor
ce vin dup noi.

Generaie stearp, n’a ridicat înc
 nici o cetate,

binehrnit, n’a îndrznit înc nici
un vis,

 fr eroism, n’a biruit înc nici o
o invenie:

Nimic.
Nestingheri de svonul civiliza

iei apropiate, somn netulburat a
adus-o pân aici.

Generaie care n’a urmrit nimic
 în cer, va continua s trimeat în
pmânt tâlhari s-i aduc plocon
minereul.

Nejustificând deci nici o silin,
nici un surmenaj, a pornit organizat
în echipe spre imense stadioane de
atletism — s-i fortifice un piept

 ferit de umezeala drumurilor sub-
pmântene ca i de otrava nobil a
uzinei—
s redea vigoarea, unui bra care

 n’a ostenit decât cu mingea,
s-i recreeze un picior care n’a

sângerat explorând, nici-o Afric.

Un destin distrat a trezit ara
aceasta la Civilizaie, târziu, când
ceasul de aur btuse de mult pre
tutindeni.

Intre sport i pornografie gene
raia aceasta n’are timp pentru lec
tur i laborator.

 Privirea noastr aplecat asupra
acestui trist obiectiv, recunoate —
cu toate deosebirile de aspiraii—pe

cei rmai înc pe trâmurile deo
potriv prsite, ale Artei i tiinii,

DRAGOSTE FALIT
Ha, Ha!... Ge faliment fraudulos
Ne-ateapt poate chiar în ast sear!...
 Eu, nu mai sunt nici tânr,
Nici (frumos;
i u, 'nu mai eti multimilionar.

 Te ’ntreb atunci: .

De [ce ine-am mai iubi
Gând (firma noastr.

\X &amp; Comp.
in (mod fatal o s se’mpart ’n dou —

De pparte, Eu —

Un IX btrân i slut
 Trind doar cu-a amintirea din trecui;
De ,alta, tu —

Un Y inutil,
 O [lamp fr gaz,
Fr (fitil

i [fr nici o întrebuinare nou...
Soluia?
Exist [numai una:

Gând soarele apune, pe cer rsare luna...
E timpul dar s ne urm „cu bine’'

i’ri (clipa când fatala noapte marc
Vja [coborî grbit i pe noi
Ca pe doi muni de ghia, din rile polare,
S’o’ntâmpinjm (solemn cum se cuvine
i js 'ne sinucidem amândoi:
Tu jca’ntr’o fresc prerafaelit:
Cu-o (stipra doz forte de stricnin
Iar eu ca’intr’o icoan bizantin

Cu |uin. enorm cartu de dinamit.

ION MINULESCU

iMarinetti (i Prampollini ne scriu:
Scumpi .amici, ateptând marea plcere de a

vj (vedea fa1 Bucureti lansm o mie de urri fer
vente, oel, vitess, originalitate, lumin întins,
elegan (spiritual, splendoare plastic muzi
cal (si verblibrist.

Vr ou, JNoti, marea victorie decisiv asupra
tuturor jpasseismelor.
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