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CRONICA. 
. ..., . ·''

,,vra1a man, .. . 

... iată o nouă re1Jistă ! V'o prezintăm aşa 
·cum este: săracă, timidă şi modestă, fără
a ne lua alura unora, prea încrezători
şi orgolioşi ! .. :

N'am reuşit, prin munca şi sforţările ce-am
depus, decât să diim pu�licului o revistă cu
un material cât mai variat şi ... succesul va
veni, de vom fi înţeleşi!

Deocamdotă nu trâmbifăm : ,, Vom face şi
vom drege" - ceeace se va putea, se
va indeplini.

Avem în jurul nostru câ,tiva binevoitori.
Le mulţumim şi pe această cale şi ... facă
Cel-de-Sus, ca numărul lor să sporească l

,,Dumnezeu să ne-ajute" ! .. "'

sezonul ...

... se apropie de sfârşit! Au plecat, a
proape toti, cei cari au vizifc11 stafiunile
noastre: unii căutând sănătatea, alţii dis
tracţii. Şi unii şi al/ii, plecaţi să-şi reia o
cupaţiunile coti(liene, îşi vor reaminti cu
drag de Marea noastră, atât de frumoasă ...
Că vor r('veni peste un an, doi, nici nu mă
îndoesc. li va rechema ... vra;a mării! ...

RED. & COMP. 
--xoxoxox--

Rânduri scrise pentru 
cei cc nu mai pot iubi. 

Păstrez în mine o durere amară 
Ca un copil ştren,qar din alte dă/i, 
Când inima plângea să te ar!fi: 
Ca o garoafă 'n sângele de vară. 
Cu sufletu-mi veghea şi luna 'n lunci, 
Şi viermii mari ai dragostei de 'ntâi, 
Narcoliza/i de-aroma lui: rămai ! 
Parfum duios al vremilor de-atunci. 
Plutea mirosul vag de fân tomnatec, 
Şi din lumina sânilor tăi mici -

Se răspândea încet - cu mel's de-arici -
Un gust de poame ce-au creocut sălbatec. 
Crinii au murit cu luna veche 
- Via/a te-a acoperit cu viafă -

Şi 'n amurgul - violet - prin ceafă
Ai plecat - c'o floare la ureche.

Jose d'Anuzzio 

Umbre (:lin trecut 
O! bătrânule Ovidiu !, .• fa{a .oeamuf ui Latin, 
Ce îţi odihoeşti făptura ia al Dob,og-d pământ 

lnteleptl!lui Ovidiu 

Şi al cărui scump renume se iooalţă cristalin, 
Peste Tomisul ce 'o taină oferitu.ţi-a mormânt, 
Astăzl dormi pe vtşoide, au vezi lumea chint1ltă, 
Tu - ce.ai fost o somitate, pildă nouă tuturor., 
Ce.ai iubit păroâatu 'o care viaţa.ţi tristă, urgisită,o 
Ai trăit-o laolaltă cu strămoşii moşilor. 
Ţi.ai sorbit iatreg amaruf, fără pic de şovăire 
Făr'a te �âadi vreodată că vei fi atât de marc, 
Pe a exilului meleag-uri ş< privit cu aşa iubite 
De poporul ce păstrează ale-Daciei hotare, 
Chipul tău, turnat în bronz, se iaoalţă şi priveşte 
Gânditor.,, spre toţi aceia ce s' opres� ca să.ţi admire,., 
N 11' �ta tuia făr:\ vi2ţă l el .pt-ace[ ce o1foneşte 
Undeva ... sub o�agră humă, îngropat fără de ştire, 
Tts - ce părăsit-ai Roma,., ţara şi-uo măreţ popot, 
Ce aştepta m;,ltă fomioă dda tiae; O ! Poete ! ... 
Reînvie acum o clipă şi vorbeşt�oe C'l 'n for 
Despre.a uoa�tră obârşie, despre scumpele �ortrcte,_.. 
Ce s'a.u şters iJl timpuri grele, cât a.m mstat iocă.tuşitl, 
Sub domnii fanariote �i sub crâncene ,ă�boaie, 
Ce m-au asuprit bătrânii; ne-au rapit atâţia fraţi 
Şi-au cătat, îatotdeacsna, de ce•i buo Sol ne d.:spoaie ! 
Astăzi, .iasă, fată visul - cam cu g-rr.u l'am implicit, 
După groaza-atâtor chiauti, .iasfârşit ne.am adunat 
Şi.am format aci o ţară. pe.un pâtnâat ce l';,.u iubit 
Şi l'au apărat strămoşii prodamâadu I şi regat 
Azi, nepoţii tar. toţi trecem, te privirn cu bucurie, 
O 'oţeleptule Ovidiu!,,. - Umbră scumpă dia trecti_t -:
Şi oe bucurăm - poete - c'avem falnică mâadrie, 
Ca să te avem pe tine: Fi!o;ofol ne 'otrecut I „ AC CIOBANU 

CRONICA MUZICALA 
- ef;��oce;ti�t dt o ;;;,i;"\�loare, s'a. 

remarcat ia violonistul Ionel Vlădescu,
pe care I'am it1tâlait ia localurile cde
mai de elită, capti v-âad pc cei mai pre
twţioşi tnclomaai,

ArCiJŞ de maestru J(săvâ.rşit, sub care 
vibreaZă cel mai fin flag-eolette, face dio 
sunetul vloHnd un flaut, clariod şi multe 
alte instrumente p� car.i le auzi dar nu 
le vui. 

Ionel Vlă:hs;fs este o miaune �i, ca 
atare, oe-a. bucurat peste măsură vestea 
de.a'! auzi depe rampa unui teatru dia 
localitate su�ţinâad � cu incontestabil 
succts - uu concert de gală. J. L.

VÂRFURI DE AC 

Lui Simbad Marinarul 
Fără supărare, Simbad, 
Parcă, eu, am zis altfel ... 
,,Spirit" ai tu, o lecuţă, 
lnsă, scrisul, li-e tembel ! 

Lui V. florescu 
La reviste tu eşti moaşe 
Le semnezi mereu Tom Flax! ...
Dar de ce te laşi în laşe : 
Şi le faci „depou" de ... vax? ! ... 

Să-l bat VK 
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Oe UOPbă (U lltlf OPii 
Acum, câad toamoa a sosit, după 

foagi şi grele străduiaţi. am reuşit să 
aducem la iodeplioire, să vedem reali. 
zată, o parte oumai din visul nostru i
deal: am reuşit să punem prima piatră 
fa bază, să sâdicn prima sămâoţă al 
cărei .rod îl aşteptăm, cu iafrigurare. Io 
aceste vremuri, atât de critice, am avut 
curajul să scoatem fa iveală o oouă 
revistă, tJO mic focar literar intitulat : 
,,VRAJA MĂRII''. 

Munca noastră, are de scop de a da 
la iveală, de a evidenţia talentele tinere 
de a le încuraja, de a le da imbold 
spre ltJmea şi viaţa literară. Nu cău
tăm a oe aduce complimeate după cum 
nici nu promitem nimic, Cu alte cu. 
viate, ou voim a oe asemăna - iotr'u 
nimic - polobocului gol, Totul va de. 
curg-e dela sine şi speram, totuşi ca, îo
cetul cu iocetul, sa ajungem a' fi ceva. 

Dar, pentru aceasta, nu oe rămâne 
decât să sperăm că vom putea recruta 
cât mai mulţi colaboratori şi cetitori, de 
pe toate meleagurile ţării noastre, că 
vom avea ajutorul acelor ce cu ade
vărat simt româneşte. 

Rămâne, deci, ca celelalte pietre să fie 
puse cu mtJJţ drag-, de cei ce cu btJoă• 
voinţă oe vor urma pilda, 

Ramâoe ca dela sămânţa primă să 
putem constata rodtil muocei ce am 
depus şi vom depune cu sârguiaţă pen
tru viitorul tinerei noastre reviste 

Sperăm şi credem chiar, că �unea 
ooastră ou va fi fost zadarnică, că sco
pul revistei va fi ioţeles de cei ce cu 
drag vor savura cupriostJl ei. Deci, cu 
ocazia acestei zile mari pentru noi cei 
mici, urăm viaţă ltJng-ă, succes şi pros
peritate revistei « Vraja Mării> por. 
nită de pe meleagutile unde bătrânul 
Ovidiu şi a trăii ultimii ani, de pe ma
forile „Pontului Euxio" 

Cineva a spus : 
,, Toamna se numără bobocii". 
Cu nerăbdare aşteptăm să vedem 

bobocii OOftri: vor fi mulţi sau puţini, 
voinici sau plăpâaz1

1 
c:tJragioşi sau timizi ... 

REDACŢIA 

Pruja Mării No. 1 

ASCULTA! Poemă 

Ascultă iubito, cum iubirea-mi candidă o simt ia 
stl�opi de rouă iofiorâodu-mă, •• 
Ascultă cum plâag-e 'n sufletu-mi durerea, fără voia 
mea şi ce tainic se imple:tesc ciubitc:a şi durerea» ! 
Ascultă ce duios ecou are! 
V ei pricepe. tu zeiţa visurilor me:Ie, şoapta iubirii mele: ? 
Mă cutremtJt Ia gândul că, poate, niciodată iubirea 
mea ideală, care şi-a făcut cuib ia inima ta, ou o vei şti-o, 
Ascultă CtJm lacrimile mele picură cadenţate, unindu-se cu 
apa repede a râultJi, care curge sgomotos la Tale, ducând 
cu el nostalgia loctJrilor acestea, 
Mi-e teamă că n'ai să ştii câte lacrimi amare s'au scurs dia 
ocb.ii mei, fiinţă divină, a visurilor mele .. , 
Ascultă iubito, strigătele mele care le strig în pustiu, 
răspunzându-mi ecotJl codrilor l 
AsctJltă cum codrii freamătă 'n pustiu 1
Oare. .. atâta plâns îo stJflet, atâtea lacrimi vărsatt atlta 
iubire zdrobită, să ou aibă ecou ia sufletul tău? ' 
De ce nu asctJlţi şi stai cu 'inima împietrită ? 
Ascutfa l..... Ascultă I ..... 

Mygro Bârlădeanu 

CRONICA MONDENA 

Io vâltoarea grijilor de· existenţă şi 
a crizei ce ou îoceti:ază. de a fi ea vo
gue, se adaugă din când ia când-pen. 

D-l JULIU BLAJ
tru cei oblăduiţi de soartă - şi viaţa 
mondenă, Şi această viaţă se trăeşte şi 

ea îo pas cu anotimpul. 
Vorbind despre sezonul de vară, ou 

putem scrie decât despre viaţa de g-ră
diaă - distracţie mondenă la aet liber. 

Constanţa, oarecum, a forfotit, 
întru câtva puţina mişcate graţie or
he:strelor de dans, pripăşite în oraşul 
noi:tru pentru puţin timp, La aceasta 
se adaugă clou.tJl mondenităţii: dlseurii. 

Din cei mai cunoscuţi şi iubiţi cân
tăreţi vorbitori, voiu scrie ia această 
cronică · despre simpaticul }uliu Blaj, pe 
care I' au auzit constănţenii şi anul trecut. 

Muzica modernă, muzica de dans, 
este cea mai preferată şi mai puţin pre• 
teoţioasă. Ea, iasă, nu trebue: cântată 
propriu zis el "zisă" - dite, Dia acea -
stă cauza. au luat naştere diseurii 

La noi, ia România, această muzică 
vocală a fost lansată de Jean Mosco
pol, devenit unul din cei mai reputaţi 
diseuri ai Europei. 

Dar România a dat şi alţi diseuri 
de seamă, Unul dintre aceştia ii avem 
printre noi, în oraşu{ nostri;, Este chiar 
d.1 ]uliu Blaj, 

E TOAMNA 

Atitudinea sa la cântat, vocea, eotre
nul - totul, face din el tJn veritabil 
diseur, cu toate calităţile necesare. 

Compozitorii, ce-au avut fericirea sl 
le cânte slag-ărele lor, au cunoscut evi. 
dent, un succes frumos şi datorită ioter
preUrii abilului diseur, 

Văd frunze 'ngălbeoite ucise pe cărări 
şi 'n suflet mi s'aşterne un strat de deprimări, 
căci toamna cu ochii umi:zi şi zări scăldate 'n fum 
va stiog:e veseiia şi•o va ucide 'o drum. 
Văd nopţi îndoliate cu ploi ce se scâncesc 
văd cârd de ciori pe turle, ce cânt de mă 'agrozesc 
şi fiiguri reci în spate, mă scutur şi iodeamoă 
s'aruac cuvinte grele ia straiul trist de toamnă, 
Pe-aripele de vâ.nhsti mă văd purtat şi eu 
spre cimitirul unde răsună tot mereu 
un glas duios de moarte, (1n glas de clopot stios 
E to���ă • şÎ � 

0

t�s; �u· j��gbi�ri �;a' cupri�s: · · 
St. Stănescu•Buzău 

Un pahar de via băut, ascult!ad pe 
JtJliu Blaj, este o plăcere pe care ou o 
PL ţi gusta oricând. 

Toate acestea fac din d-si un diseur 
simpatizat şi iubit de toată lumea. 

I.L.

Citiţi şi răspândiţi revista 

,,Vraja Mării'' 
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ÎN ALCOV 
.Unsprezece ore bătură la ceasornicul 

ăriei cu acea sonoritate particulară pe 
clopotele o au în timpul nopjilor de 

. la o asemenea oră, toate fetele cuminji 
t culcate. 

Mioara, însă -copila bătrânului pescar
are de loc poftă să se ducă la culcare. 
atât de frumos satul, acuma, noaptea, 
reună cu milioanele de stelute, umbrele 
crân!2UI din spatele primăriei şi cu şipo
vălurelefor ce se lovesc încetişor de 
... Dar, oricât, e târziu şi ce va spune 

tuful> despre dânsa ?
Deaceea Mioara trase ferestrele şi apoi 
delele, aprinse lampa şi se pregăti de 
care ... 
!şi scoase hainele cu încetineala distrată
1111ei iele care visează: mai întâi căciulita,
-o purta ştrengăreşte pe ceafa-i albă, apoi
hifa uşoară ca un fulguşor - şi le a
că la întâmplare pe un scăunel.
ln urmă, celelalte nimicuri cari îi aranjau
·a aşa de frumos, încât da de vorbit oa
enilor pentru turnura ei cochetă, pentru

corpului .atât de svelt... Atunci talia ei,
tă liberă, deveni mai perfectă. Ne mai 
d strânsă şi nici prea subjiată în jos, ea 

� regăsi liniile ei naturale, cari erau pline 
; dulci ca acele ale statuelor de marmoră. 
lşcările îi schimbau înfăjişarea şi fiecare 
en pozele ei era încântătoate la privii. 
Mica lampă care ardea - singura în toată 

asa, la ora aceasta, - lumina cu oarecare 
·ster, umerii şi pieptul ei, forma ei admi

rabilă, pe care nici un ochiu n'o profanase
cu privirea şi care, fără îndoială, va face

'cit pe alesul inimii sale. 
Ea se ştia frumoasă la fajă dar era in
nştientă de frumusejea corpului" el ... Ni
ni nu-i dă nici-o băgare de seamă şi, 

iar cele -mai pujin cuminji dintre fete, în 
- se-mândrească, s'ar ruşina să o

te... Numai . rafinajii dela oraşe dau 
lâta însemnătate acestor f armece, spre a le 
lpta sau a le picta. 
Mioara începu a-şi desface cocul şi, cele 

4ouă cozi, căzură pe spatele ei, ca doui 
ie,pi grei. Le aduse în coroană pe frunte, 
1ttace era foarte comod pentru a dormi 
j atunci, cu profilul ei încântător, ea se
măna cu o fecioară romană ... 
Cu toate acestea, braţele sale rămaseră 

li s us şi, muşcându-şi mereu buza, ea fră
Jlânta înainte şuvijele de păr între degetele 
Ilie, ca un copil care netezeşte o jucărie 
oarecare, gândindu-se la altceva. După a
aîa, Jăsându-le iar să cadă, ea se apucă a 
le despleti foarte repede, a le desface, spre 
a se înveseli şi, în curând, fu acoperită până 
,la şale, având înfăjişarea unei druidese din 
piure ... 
Ce senzajie nelămurită o cuprinde, de se 
ioară, aşa, pc nevrute ? Dece părul, a
gându-i coapsele, îi produce fiori calzi 

11ebănu1ji şi nesimjiji până acum ?... Sânii 
1iculi, roz-albi - atât de puţin reltefaji dar 
Jl11 de frumoşi şi ispititori - se ridică şi 

scobor, în mişcări ritmice, deasupra piep
iwi agitat, cuprins de doruri nelămurite ... 

Si la urmă somnul veni,-şi el-,biruindu·i 
4orinjele şi pornirea de a plânge. Ea se 
1\lârli repede în pat, aşa goală, ascunzân• 
'-1,şi fata în pânza lllătăsoasă a părului -

· era desfăcut acum ca un văl ! ..... 
SOREL AVRAMESCU 

Vraja Mwrii 

TENEBREI. .. 
închinată „Nopţilor Pierdute" 

Acuma e, poate, după miezul nopţii, 
Şi poate e timpul, când învie mor/ii ... 
O clipă, cavoul, capacu 'şi deschide 
Pe treapta de piatră, 
O umbră 
Coboară 'n adâncuri ! 
Pe dreapta - de-alungul - vreo zece firide, 
O mână le 'nşiră. 
Şi, sumbră, 
Sub scânduri, 
Ofelu 'l strecoară ... 
De-odată din funduri, misterul de ghiaJă 
Un punct de-aramă -

Ce 'năbuşe-o viaJă -

Şi prinde să geamă 
Omoară tăcerea ... 
O clipă în urmă; cu ochii holbaţi, 
Umbra 'şi aruncă, c'un rictus, crispaţi 
ln besnă privirea. 
O hârcă apare, şi-un rânjet morbid 
Sclipeşte 'n orbita, ce via/a o 'nchid. 
Ca 'n vis, pe umeri, o coasă 
Străluce hidoasă ... 
CadavruJI din raclă 
Pe-o parte se 'ntoarce ... se scoală 
Capacu 'l aruncă, şi 'n mână c'o faclă 
Păşeşte în sală .. , 
Spre mine, lumina 'şi 'ndreaptă 
Şi hârca porneşte, cu faja crispată. 
«Omoară-l•, vorbeşte cadavrul 
Din mană smulgându-mi, 
Aevea, pumnalul... 
Mi-e frun·tea broboane 
De ghiaţă, în picuri ... 
De moarte isoane, 
Răsună pe scânduri. 
• Te-apleacă•, caverna răsună
Lovită haotic
Pe coarda ce 'n strună
Vorbeşte despotic.
Un fulger şi coasă
Porneşte sclipind,
Văd capul pe scanduri
De-a dura fugind
Şi sânge, roşind
... pere/ii, podeaua. 
. . . . . . ' . . . . . . . . . ' . 

De-odată 'n picioare 
Din pat-am sărit, 
Măseaua 
Mă doare, 
Şi visu-a pierit! ... 

TeJl d'lnostan 

--xoxoxox--

Zâmbete 

INTRE COLEGI 

- Joc astă seară rolul principal din
noua comedie 

- Iţi mulţumesc călduros că m'ai
prevenit., 
SUCCES 

' -Vizitat';ul i Elevele dumitale ce ste
nografie, au aplicaţie pentru a�castă 
prof esfooe ? 

- Grozavă domnule, gândiţi. vă nu
mai, câ din cincizeci oe absolvente ale 
aoufoi trecut, treizeci şi cinci s'au � 
măritat cu şefii lor. 
VESEL? 

Bunicul: Pctrică, povesteşte cava ve. 
sd bunicului tău, uite ce bolnav · c
săracu ... 

- Bunicul,, ai vrea matale muzică
militari Ia înmormântare ? 

Sym0Pattyck 

3 

Cronica 

Plastică 

Printre multele manifestări de artă plas. 
tică dia vara aceasta, demnă de relevat 
este expoziţia pictorilor Sălăgeaou şi Nicu 
Perţache dia piaţa Independenţei. 

Aceşti doi artişţi, de un caracter cu t�• 
tul opus, s'au unit spre a ac da o serse 
de fucturi frumoase şi pline de talent, 

Am admirat coloritul sobru şi plin 
de visate al d,lui G, Sălăg-eanu° Ca. 
petele sale de studiu, ţăranii şi ţăran• 
cele au o expresi: plioâ de . seninătate. 

La ,Troiţa», cCar cu boi>, cGospodărie 
Ţărănească• şi peisagiile de iatnâ din 
Arad, se remarcă un fia gust artistic, 
Execuţia precisă şi plină de nădejde, 

To tul impresionează până la extrem, 
Nimic nu este exaierat. 

Lucrările d-lui G, Sălăg-eaau sunt 
demne de pinacotecile cele: mai pre• 
ten ţi oase, 

Un alt vrednic elev al pictorului Fio
riao, am spus mai sus, este tânărul N, 
Perţache, 

Talent incontestabil cu frumos viitor, 
Prevedem cu drept cuYâat o reală va. 
Ioare a lucrărilor sale viitoare. 

Marinele sale, dacă ou au o execuţie 
superioară, cel puţin egală cu acea a 
maestrului Florian al cărui e:lev a fost 
mult timp, Dacă maestrul său este ia 
decădere, apoi elevul este in pllnăevoluţie. 

Dar pe lângă marine, tânărul artist 
oe dă admirabile flori şi fructe - na
tură moartă ce trăeşte pe pânză totuşi
un colorit vioiu şi plia de viaţă şi lu
mină ne procură o savoa,e plăcută. 

Reţinerea uaei bucăţi de _Perţac:he este 
o trumoasă achiziţie iar banii iavc:stiţi
în ea sunt un bun plasament a căror va•
loare creşte,

Autorită!ile sunt datoare a sptijni acest 
real ţalent, al cărui nume îl vom vedea 
crescând dia ce in ce. I, L
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