
\NUL l. No. � 8 PAGINI -f LEI OCTOMBRIE 1933 

•• • ■

ar11 
LITERATURĂ..• ARTĂ• HlJMOR AP..lo.Rl, J.A 15 AJ,E 

• 1:f�C.;\.REX U/Nl 

Director 
iOREL AVRAMESCU 

Redactor 
PETRE SAMOFINA 

CRONICA 
Suntem ... 

. ..la jumătatea toamnei ! 
Ce repede trec, timpul şi vremea 

frumoasă !... Mai eri, mă opream pe 
R1alul mării, în dreptul plajei, şi pri
veam la mulţimea de costume, cari, 
sburdau în apă şi pe nisip sau se 
�imbau cu bărcile pe întinsul mării. .. 
Seara pe la Cazinou sau la Ovidiu, pe 
Carol ca şi pe Bulevard, mişunau, ca 
un furnicar, vizitatorii ... 

Şi acum trec pe la plaje - şi acum 
privesc marea, orizontul... Dar, mai 
mult, n'ai ce vedea! Pe la Ovidiu, când 
am trecut, vântul mi-a luat pălăria, 
111ânân&-tîpeierasa pustie dela c'Elita> ... 
Pe Carol, la ·Cazinou, încoace, încolo, 
11ai sunt destui care se plimbă seara 
dar, idilele pe băncile Bulevardului, nu 
R1ai sunt; iar bărcile saltă uşor pe vă
lurelele ce clipocesc de cheiul Cazi
noului ... în zadarnică aşteptare! 
Din port, un vapor scoate fum gros 

care se risipeşte în zare, pe întinde
rea plumburie ... Totul e trist! ... 
... Unde sunteţi voi, nopţi dragi, de 

vară cu lună plină, cu miresme de 
flori şi cu multe jurăminte de dra
ioste ? ... 

RED. & COMP. 
--o--

Cîntec de toamnă 

Vezi tu copilă, fiecare floare 
surîde toamnei cetinei-
şi fiecare 
îşi rupe din lumină un inel ... 

Vezi tu, mioară, cîntecele mele, 
surîd ca un buchet de floare veche 
cercel sfielnic în inele 
pentru plăpânda ta ureche ... 

Vezi tu, mioară, cum se frînge 
lumina 'n fiecare schit? 
Eu nu ştiu : toamna asta plînge ... 
sau dragostea mea, a murit! .. 

OH 932 Valeriu Lacrimii 

--o--
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VRAJA MARI"I 
Voutl celor din aproprierea mării 

TJn dor ascuns spre tine-ades mă poartă, 
S'admir albastrul cerului de vară, 
Sublimul spasm de valuri ce'nfioară 
Şi ne 'nviază dragostea cea moartă. 

Aş vrea să 'nnot în apa ta amară, 
Unde sunt lacrimi cari 'n veci nu iartă, 
Aş vrea să nu te-admir numai pe hartă, 
Ci să te simt aproape, aproape, iară! .. 

Când voi veni, mânat de pribegie, 
Invins de-a ta duioasă nostalgie
Presimt de-acum surprize variate, 

· Căci eşti ca şi iubita-mi de nebună;
Imi vei zidi din apă mari palate,
Spre-ale strivi în vaer de lumină .•.

Ionel Braddelafrunteşti 

Nădejde spulberată 
• • .,..

..

. • ·:· ·, • • ,. )1' ' 

ln cadrul ferestrei se ivi capul fru
mos al pictorului1 cu ochii mari şi 
negri, ce priveau visători în gol. Dar, 
splendoarea dimineţii de primăvară, ce 
pătrundea în sufletul artistului, contri
buia şi mai mult la !tristetea ciudată 
ce-i apăsa sufletul, încă din z;ori, de
când se apucase cu hărnicie de lucru. 
Toată râvna lui, însă, rămânea fără 
rod, căci pustiul din sufletu-i u�idea 
orice elan ce se năştea din talentu-i 
de neînchipuit. Pictorul nu iubia pe 
nimeni. Niciun chip drag, nici un nume 
scump, nu trăia în gândul său, care 
să-i aprindă şi să-i stimuleze închi· 
puirea. 

De-odată, o voce melodioasă, caldă, 
îl trezi din visarea în care se adâncise: 

cMacii, macii r,oşii !> 
Privirile aprinse şi lacome ale artis

tului, sorbiră roşul de jăratic al ma
cilor dintr'un coş enorm, încărcai de 
petalele de foc, ce păreau că ard în 
strălucirea vie a soarelui de primăvară. 
Doi achi verzi, minunaţi, priveau lung 
de sub coşul cu maci, pe care ţigăn-

cuşa îl purta cu graţie şi -uşurinţă pe 
cap. Şi flacăra verde de smarald a 
ochilor mari, încununaţi de gene dese 
�i mai negre decât noaptea părului ei 
lucitor, fulgeră adâncul întunecos al 
ochilor de artist şi pătrunse în sufletul 
lui, umplând pentru vecie golul de 
care suferise ... Doar atât! Şi tigăncuşa 
tânără pieri la coltul de stradă, lăsând 
în mintea pictorului, uimirea unui sen
timent, pe care nu-l mai încercase ni
ciodată. • 

* •

Din ziua aceia, artistul pictă numai 
maci. Zeci de pânze se îngrămădeau 
în atelierul sărăcăcios: maci, în vase 
grele, enorme, de forme ciudate, ce 
păreau să fi existat prin grădinile im• 
p�răţiilor din antichitate; fecioare goale 
alergând sub o ploaie de petale roşii; 
grădini însorite, pline de maci; maci, 
în buchete enorme pe fond negru de 
abanos sau pe fond senin de azur; 
dar, mai ales, fetite cu ochi verzi şi 
gene de'ntuneric, ţinând pe cap s.au 
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2 VRAIA MĂRII -=-------------

DE VORBĂ 

cu CITITORII 
Doamne r ... Ce primire frumoasă, ce 

de mai prieteni ! 
Suntem înduioşaţi in fata atîtor do

vezi de simpatie şi, entu z iasmul d_e 
care suntem înconjuraţi, ne da certi
tudinea că, o revistă ca cVraja Mării, 
era necesară. 

Ne-au răpit mult timp scrisori!e �u 
felicitări, venite din toate unghmr1le 
ţării. . . . O ploaie cu manuscrise, pro�_une�1, 
cereri de aQonamente, sugest11, s a

abătut asupra noastră I Pentru acea�tă 
manifestaţie de simpatie, le m�lt��nm 
tuturora aci căci nu putem pr1d1d1 să 

1 
• .... 

răspundem la fiecare în parte ş1 11 ru-
găm să ne creadă că, singur� noastr� 
dorinţă e să aparem cât mai des ş,
într'un ' format mai bogat. Dar cu 
timpul I ...

Dovada, e formatul actual : am du
blat numărul paginilor, menfinâna cos
tul şi-o să mai facem ceva : dacă vom 
avea sprijinul cititorilor, dela 1 lanu
arie 1934, o să aparem bilunar şi, 
dacă se tva p u t e  a, in 12 sau 16 
pagini ! 

Dar... să vedem I

REDACŢIA 

--o--

Din „Cartea [nigmelor11

SĂRUTAREA*) 
de Nicolai Rainov 

Am cunoscut un rege. 
El avea o soţie. 
Şi soţia lui pri,me� sear�, în taină, 

un admirator. Ş1 dansa II aparţinea 
noaptea întreagă. . . Auzise asta regele - ş1 nu-1 spuse 
nimica. Numai • într'o seară i-a dat o 
băutură din venin de tigru, miere, 
tufă focoasă şi mandragare. 

Şi în fiori voluptoşi muri femeia. 
Şi regele i-a uns buz�le cu otrav� 

persană, pentruca a d  m � r a t o  r u l e1 
să moară, când o va saruta la des-
părţire. . 

lncă el nu a venit. 
Dar când veni-va, sărutarea îl va 

ucide. 
Sărutarea ferneiei moarte ... 

•) Din volumul •Scriitori bulgari, pagini 
alese• - trad. ele D. N. Mincev. 

--o--

Citiţi: 

«SATU L> 
cea mai bună revistă pentru popor 

« FLORI-DE-CRÂNO• 

Urmare din ,pag. l-a 

Nideide spulberata 
Vraja Nării 

Zefirul adie uşor, aducând o piă· 
. . . . . cută răcoare pe plaja bătută de soare.

�e �raf,. coşun cu '!1ac1... Ş1, <;âte crea- Era linişte. Doar valurile albăstrui mâR• ţ1�m �m.unate nu tJVOr�u �tn dor�! gâiau malul neted, şopotind uşor. l1lui chmmt, care-l mana m fiecare .d•- zare se vedeau acoperişurile caselorrJJin�at� la fer�stră,. unde aşte�ta pan!-, şi turnurilor de biserică. Undeva, î11tarziu, iar ma, apoi, pe străzi , pusti! depărtare se auzi sirena unui vapors�u înte�t: de lum� I Dar, n ° �a! şi din n�u se făcu linişte. lnti�să subvazu, on cat �e lu��• erau aştep!ănle-1 razele dogoritoare ale soarelui, Mar
la fereastră ş1, · oncat de stărmtoare, cela se legăna între vis şi viată as-. rătă�iril� lui pe str�zi. 

u cultând cântecul monoton al valu;ilor:Ş1 chmul dorului cre�tea P� măsura Un dor ascuns îi furbura sufletul ştce trecea _yrem�a, dar visul lut fr?mos îi venea să plângă. Venise aci, în sin•nu lua. funţă, iar aşteptarea Im, era gurătate, departe de lume şi sgomot,zadarmcă. . . . . crezând că va găsi alinare. Dar cevaln a�teptăn ş1_ căut�ri zadarn�ce, tre- tainic, turburător, nu-i dădea liniştea cuse pnmăvar� �1 yara rntreagă, �1-�c�m dorită. Nici nu putea să înţeleagă ce vântul t_oam_ne1 1ş1 purta pe căran can-
are. I se părea că e prea cald şi, _c•tecul trist, m _hora !ru�zelor . ce mu-
0 mişcare leneşă, îşi desbrăcă roch1tai rea.u, întocmai .ca n!d�Jdea lui, ce tre- rămânând intr'un micut costum debma acum să 1a sfa(ş1t. bae. Marcela se uită în adâncul al• • bastrului cer şi, negăsind •nici un " • 

· punct de sprijin, închise ochii descu•Soarele mai privi odată cu razele rajată. Marea repeta necontenit cânsale de purpură, spre copacii ce plân- tecul ei iar pescăruşii ţipau în depă�geau frunze de aramă, şi, minunatul tare. Şi acest cântec monoton o hasfinfit de toamnă. sună, cu degete nişti. Ea simţi o. căl_du�ă plăcută �ă, grele de tristeţe, pe clapele sufletului trunzându-i corpul ş,, mcetul cu tn· în care cânta durerea. Un miros amă- celui aţipi. Cât timp stătuse aşa ms 
rui, plăcut, şi-apoi, un coş încărcat cu ştia, 'însă, într'un târziu, si 11_1ti un fior tufănele, făcu pe pictorul ce se afla la străbătându-i tot copul şt o arsură, fereastră, să tresară de o nădejde ne- parcă, pe gură. lncet, �eschis� oc�ii: bună. Şi, privirile lui, văzură din nou Văzu aplecat asupra-; e, un chip v.lOca odinioară, acelaş verde minunat al riu ars de soare şi... Jîn depărtare • ochilor, în care se ghicea patima re- ba;că legănându-se uşor �e valuril_e �nută, aceiaş fată minunată cu pielea liniştite. Ceva necui:ioscut pană at�nc1, 
arămie şi nas aristocratic; aceiaş gură îi umplu sufletul şi o vie bucurie • mică şi roşie ca o petală de mac şi făcu să tresară, aceleaşi mâini, neobicinuit de m ici, ce . . • . . • . . • • . . . . . • . .ţineau marginea coşului. Răfllase im- Soarele a asfinţit. Zefirul adie uşor pietrit la fereastră, privind mut după ca şi înainte, iar marea... rep�ta ��ea, în vreme ce în urechi îi răsuna, încă contenit cântecul ei monoton ş1 vră11t. strigătul melodios:,,Tufanele,tufănelet' Mascotta Abia târziu îşi dă.du seama că iar o 
va pierde şi alergă, mânat de disperare, 
să o ajungă şi să o retină lângă sine, 
pentru totdeauna. Trecu, în goană, 

--o--

ZA.MBETE 
coltul străzii şi alergă aşa, până t .âr- Ce a avut el... 
ziu tot căutând cu privirea prin întu-

Ea: Tot ce e în casa aceasta, _îmi ne:ic, silueta fină, pe...capul căreia se aparţine mie: banii, mobilierul, ob1ecsprijinea coşul, încărcat de flori de 
tele de artă I.. Tu ce-ai avut înainte toamnă ... Dar, n'o găsi şi... de-atunci 
de căsătoria noastră?n'o mai regăsi niciodată. 

El: Liniştea ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ln atelierul pustiu acum, o pânză 
prăfuită stă căzută într'un colţ, iar sub 
colbul aşternut de vreme, se vede 
pictat cu măestrie un coş alb, încărcat 
cu tufănele... W ALL V-V A 

--xx--

Nimereală 
- Bruta ceia de şofer nu numai

că m'a lovit cu maşina, mi-a strigat 
că sunt un idiot I 

- Dar de unde te cunoaşte?
Sym-Pattyck 

MOTIVUL 

lntrebare: - De ce cu cât ne •r• 
căm mai sus laptele e mai gros ? 

Răspuns : · - Pen trucă apa e mal 
rară. 

Leibuşor lsac 
--vnv--Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Renaşferea sculpturii 
în lemn 

Scluptura ln lemn, care decăzllSe 
Inc! de acum peste 100 de ani, a în
ceput să-şi scuture vălul de desconsi
derare, în care o învăluise gustul 
schimbăcios al oamenilor din secolul 
trecut şi cel de faţă şi, începuturi cari 
ne îngăduesc să nădăjduim în reînvi
erea minunatelor statui şi statuete de 
lemn, se anunţă în toate ţările ve
chiului continent, dar mai ales în Ger
mania. 

Decadenţa sclupturii în lemo, nu. 
trebueşte atribuită însă, numai gustu
lui schimbăcios al oamenilor, Ea are 
şi o altă pricină şi poate că aceasta 
e' cauza primordială a părăsirii ei : 
modul cum era executată. Fiecare ar
tfat,in acest gen al artei plastice, a- . 
vea anume obiceiul, de a modela doar 
subiectul in ghips, tăerea lui' în lemo. 
lăsând-o pe seama ucenicilor, cari de 
cele mai multe ori căutau să sfârşeas
că in timpul cel mai scurt cu putinţă, 
lucrul, pentru a-şi încasa plata. Uce
nicul sau lucrătorul tocmit cu bucata, 
nu avea nici un interes să-şi piardă 
timpul în redarea întocmai a modelu
lui şi puţin ii păsa lui, că şenţuleţuJ 
de lângă buze, de pildă, pe care nu 
l-a săQtl. ig.deajuns, schimbă complect
&xpresia întregului cap, dăndu-i cu to
tul o altă înfăţişare decât cea dorită 
de artist. 

Este adevărat că sculptura in lemn, 
ese mai anevoioasă decât cea în pia
tră; deoarece materialul este mai in
grat, nefiind la fel de compact peste 
tot şi deci, o tăetură de cuţit putând 
fi fatală, dar tocmai deaceia maeştrii 
nu trebuiau să-şi lase opera pe mâna 
celor ce nu simţeau arta, decât pen
tru bani, 

Acum, însă, după cum am spus, ar-· 
liştii par că şi-au dat seama de prici
na decăderii artei lor şi au început 
să-şi ciocănească singuri materialul şi
singuri să-şi piardă zile. şi săptămâni 
întregi, la tăerea lemnului ce se trans
formă în adevărate opere. 

Natural că modernismul nu a trecut 
nici pe lângă sculptorii în lemn fără 
a-i influenţa şi, tendinţele aşa zisei
artei noui, se pot vedea şi în sculp
turile în lemo.

Dar cum suntem la începutul unei a
devărate renaşteri, putem nădăjdui că 
sculptura în lemn îşi va relua locul 
pierdut, pe firmamentul artelor, şi o
pere asemenea celor ce au îmbogăţit 
bisericele _şi palatele evului mediu, nu 
vor întârzia să apară. 

SOREL AVRAMESCU 
--o--

VRAJA MĂRII 

PORTRETUL 
Gu ochii mari §i blânzi, prive§li la mine tală, 
�i➔un fa.rmec mă Păpe§le ·în lumea la uitată. 
Jn lini§lea odăei amurgul lin coboară, 
3enină mângâiez,e în suflet îmi slrecoaz,ă. -
�i tal mai blând prive§ti Ja mine tală, ·

'Din z,ama învechită de�o grindă atârnată 
Vrei iaPă să mă mustri, cu ochii mari §i buni, 
Vz,ei iar să➔mi spui de lumea sfrăină, de minciuni ... 
Jtj. in!eleg privirea ce➔o cobori spre mine,
R.semeni unei raze, cumle §i senine: 
Jfj. f nfeleg privirea §i ochii li -i sărut 
Jn lini§lea odăei un sfânl mi➔ai apăz,ull ... 

FLEACURI 

O pretioasă însuşire a sărutuluj e 
că, în timpul lui, femeia tace. 

"' 

Gura nevestei e sugativa scrisorilor 
către celelalte femei. 

* 

Cu cât bărbatul se bucură de mai 
multă libertate, cu atât profită ma• pu
lin de ea. 

>ii 

Alex. Nicorescu 

VÂRFURI DE AC 
-----&a--

U nu i subdirector (L. P. P.) 

Cravate luaţi dela băeţi, 
Şi spuneţi că le confiscaţi. 
Un singur lucru nu spuneţi, 
Şi-acela e: «că le purtaţi>. . 

CĂP. NEMO 

Lui Petre Samofina 

« Făt-Frumos> te crezi, amice, 
Coborât chiar din poveşti, 
Dai: oglinda, bat-o vina, 
Te arată-aşa cum eşti'!.., 

J 

ALLYN-TATT 
Boala bătrânelelor e cea mai groaz

nică din toate, singura pentru care 
nu există rnângâere, nici leac; ea nu 
îngădue nici un locşor speianjei şi-i 
singura boală ce se agravează pe fie
ce clipă. 

E adevărat că cerul prezidează la că
sătorie fiindcă-ţi trebue o răbdare cerea
scă s'o suporti. 

Unei femei, care şi-a păstrat cură
tenia femenină, ru-i trebue nici un 
artificiu ca să impue bărbatului. 

* 
. 

Cât nu eşti însurat nu te simţi toc
mai bine, iar când eşti, nu te simţi 
bine de loc. 

* 

Iubirea e ca o scară pe · care nu te 
poti urca decât din treaptă în treaptă. · 
Te prăbuşeşti însă dintr'odată. 

* 

Căsătoria este o scrisoare comer
cială, căreia zestrea ii serveşte de plic. 

WYNOALLACK 
--o--

Unui moşneag 

Pân' la vârsta de ani şapte
Te-ai hrănit numai cu lapte 
Iar la vârsta şaizeci-şapte 
Ai ajuns un ... papă-lapte! 

LEIBUŞOR ISAC 

Lui Să-l bat YK 

Cu acul tău înţepi mereu 
Şi te simti foarte mulţumit 
... Se vede că nu s'a găsit 
Un ac pentru cojocul tău. 

ROUSSAND T. O. 

Lui Să-l bat YK 

Prea stimatul meu amic 
"Vraja Mării)> ?i O Jnteleg l 
Dar; are ceva - salbatyk
Care seamănă ... a neg! 

SIMBAD MARINARUL 

Unui •comprimat• 

Comprimată-i a ta fire 
Şi, deci, versurile «mate> 
Ce făcuşi, sărman de tine, 
Le numeşti tot... comprimate! 

HERR VON TEUFEL 
--o--
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HUMOR � . a - �:zz· 

VRAJA MĂRII 

YANEM 

Jnconjurat de sfetnici, pe tronul tot cu aur, 
C'un iatagan în mână, sultanul stă trântit 
Şi la un semn, eunucii, cu gâtul lor de taur 
Târăsc un rob în lanţuri, bătut şi zdrenţuit: 

; 

- Vanem ! Şi, Abd-el-Rif, încruntă din sprincen�
· De ce-ai furat? Râspunde ! Acuma amuţeşti?
Aduceţi fierul roşu-să fie ars la gene
Zise turbat sultanul. Te'nvăţ eu să vorbeşti !

Mai marele vizir, se scoal'atunci în sus
Privind la sclavu galben, la treanţa de vestmânt.
Şi zise: O ! stăpâne! E prea grozav ce-ai spus,
Mai bine în faţa noastră să-l pue la pământ-

Şi douăzeci de cnuturi să i se dea în spate;·
Va fi deajuns stăpâne - şi cred. că va vorbi !
- M'am c'am grăbit vizire-aşa e-ai dreptate ...
Aduceţi două cnuturi, cu noduri plumburii!

Atunci Vanem, năpraznic, s'a,runcă la pământ
Şi lacrhni cad din ochi-i, pe pluşul de Eriv:
- Iertare! O I Stăpâne,· ah, păcătos ce. sâni ...
Amână p'alfă dată, c'am luat un purgativ !

AL. MUNTEANU 

REVOLTĂ 
Ţie Lyl. 

Pe sub teii ce în floare, 
străjuesc tăcufi aleia 

Eu colind şi astăzi încă, 
blestemând etern femeia 

Ce făcu din mine sclavul 
unui gând ucigător, 

Ce de-atunci din prima clipi 
m'a făcut ca s'o ador. 

Ah, femeie c'ochi de demon 
eu te blestem ne'ncetat, 

Cai turnat în mine-otravă 
peste gându-mi nepătat. 

Te blestem ca'n clipa'n cari, 
vei simţi păreri de rău1

Să-fi rămână suferinţă, 
înfocatul dor al meu. 

Şi pe coardele uitării, 
să suspini un vis pierdut 

Ce destramă suferinţa, 
în sublimul tău sărut, 

Ce-l depui pe chipul rece 
înrămat în şoapte vagi 

Care plâng continu încă, 
ochii tăi atât de dragi ... 

Cosmin Cicoare 

Anchetele noastre 
MHZ A--PWM.-

ÎN TOAMNĂ 
O femee îşi poate · înşela bărba· 

tul în anumite împrejurări? 

Supunem cititorilor noştri, această 
problemă, spre a fi comentată în co
loanele revistei. 

Condiţionăm însă ca, cei ce răs
pund, să se ferească de polemici şi 
răspunsul, să nu treacă de o pagină 
de caet. 

--o..__ 

FILMl 
Un nou sport face_ furori la 

Hollywood 

Luana Alcaniz, o frumoasă spaniolă 
recent angajată de Fox-Film pentru 
filmul „A Devii With Women", în care 
va apare alături de Victor Mc. Laglen, 
a introdus la Hollywood un nou 
sport: 

„Jai-Alai". Este un sport cu totul 
original şi necesită multă forţă şi a
dresă. Un sport care a început să facă 
furori în cercurile artistice din cita• 

Când toamna sprijină tăceri pe umeri 
Şi sgâlţăe castanii cerşetori ... 
Porneşti şi tu pe-alei adeseori 
Ca paşii furişaţi să ţi-i înumeri 

Şi e târziu ... şi-i frig ... şi bate vântul 
Cu 'nfiorări pierdute şi firave •.. 
Plutesc în aer frunzele bolnave 
Şi 'nvăluesc în strat gălbui pământul 

Şi-ţi lepezi seara udă de pe umeri ... 
Atingerea cernită rece, sumbră
Asvârle 'n golul toamnei foi de umbră 
Şi 'ncerci din nou ca paşii să-ţi îi numeri. 

dela filmului şi pe care desigur îl vom 
cunoaşte şi noi în curând. 

• 

Ufa din Berlin intenjionează să cum• 
pere un mare cinematograf dirr New
York pentru a face propagandă pro

ductiei sale. 

Bucureşti 
Cinefyl 

ln oraşul nostru sunt nu mai pufin 
de 53 săli cinematografice. Săptămânal, 
13 prezintă premiere iar 39 reluări. 

Preţul de intrare variază între 37 lei 
la cCapitol• şi 7 la «Terra>. 

Costin Teodoru 

Inchipuiţi-vă: pentru 7 lei (5 lei in
trarea plus 2 lei timbrul aviaţiei) i se 
oferă spectatorului 2 filme sonore I 
Destul .de eftin, veji putea spune. 

făcând însă o vizită la c i  n e m a  
cîerral> veţi regreta şi cei 7 lei daji 
la intrare. Cele 2 filme sonore, rulează 
în ... 3 serii, aşa că dacă voiţi să le 
vedeţi complecte, trebue să vizitaţi de 
trei ori cinematograful. 

3X7=21 I ... 

Aşa mai zic şi eu ! 
Leibui,or Jsac 

--o--
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VRAJA MĂRII 

Ganduri si indiscre.fil 
Sunt indiscret şi pace 1 Vă rog să 

mă credeţi pe cuvânt I De exemplu, 
subsemnatul, Sâmbăta şi Lunea, nu 
pot să-mi exercit funcţiunea aşa cum 
o fac în toate celelalte zile lucrătoare.

Când n'am «birou» mă ·scol cu
noaptea 'n cap, dar se schimbă socp
teala când trebue să merg la slujbă, 
fiindcă nu-mi vine să mă scol. Ce se 
întămplă? Mă trezesc din somn şi 
încep o migăloasă consultare cu cea
sornicul pe care ii găsesc sub perină 
(ziua îl port în buzunarul vestei -
aviz gangsterilor !), privind goana mi
nutelor. Dar când văd, că ora e îna• 
intată şi neprielnică unei şederi mai 
prelungite în patul moale - mă scol. 

Aşa sunt eu I Ei şi ?!* 

V'am spus că sunt două zile în 
cursul săptămânii, când nu-mi vine 
să pun mâna pe nimica, dar şi mai 
mult, nici să merg la «serviciul>. 

lntr'o asemenea zi-Lunea-o pri
mă zi de şcoală, mă duceam agale 
pe strada Carol spre munca cea de 
toate zilele. Pe drum ochii mi se des-· 
fată privind pe dornicii de învăţătură, 
cum grăbesc paşii spre şcoală. Unii 
dintre ei cu fete vesele, înseninate, 
aljii posomorâţi - de, fiecare cu ale 
sale... (unii au trecut clasa, alţii au 
rămas - asta pare a fi adevărata cauză). 

Gândurile mă năpădesc şi, îmi a
duc aminte, că sunt aproape zece ani 
de când am părăsit băncile şcoalei. 
Simt că inima mi se strânge la gân
dul că şi eu odată gustam din piă· 
cerile şi amărăciunile primei zile de 
şcoală. 

Iar acum, devenind «om liber şi in
depender.t», mă simt mult mai îngră
dit şi stingherit. Păcat, dar ce să fac? 
Aşa e viaţa ... 

• 

Dar a propos, m'am depărtat de 
miezul indiscreţiunilor mele. Deci, să 
reiau firul. 

Şi cum vă spuneam, mergeam pe 
strada principală aruncând priviri dis
trate în dreapta şi în stânga. 

Zăresc două eleve dela «profesio
nală», acum într'a cincea, cu cari mă 
cunosc. Amândouă s.impatice (şi nu 
le laud, că sunt silitoare), dar ce o
roare... nici nu le bagă în seamă! 
Oare nu-s băiat drăguţ? Vă mărtu
risesc că Sâmbătă m'am tuns, m'am 
bărbierit şi am dat chiar cinci lei la 
lustragiu să-mi facă pantofii «oglindă>. 
Ah!, aşa mi-a fost soarta - n'am tre
cere la fete ... Asia să mă credeţi I! 

Dar n'am încotro - le iert. De, e 
prima zi de şcoală şi emoţiile nenu
mărate. 

Şi mă rog ce discutau? Oare ches
tiuni de şcoală? Nu. Din contra, cu 
toiul altceva. · 

Una din ele, bruneta, povestea: că 
Duminică seara, cu toate că era îm
brăcată în «roch'ita bleu de mătase», 
cu jerseul şi jacheta neagră, a tremu
rat :zdravăn. Colega o asculta cu bă
gare de seamă. 

Mai mult n'am auzit şi nici nu am 
vrut să aud. 

lată şi un grup de elevi dela liceu 
cu servieta şi şepcile cam într'o parte 
- ştrengarii.

Mai încolo, înaintea mea, mergeau
un grup de şcolărite dela «Domniţa 
Ileana» ; după pamglica Qleu dela bas
că am ghicit (sunt şi ghicitor) că-s 
din curs superior. La urechile mele 
ajung crâmpeie din animata lor con• 
versa ţie. 

- - Ce bine-i că, acuma suntem în
tr'a şasea, la anul de va da Dumne
zeu, hop în a şaptea şi doamna pro
fesoară o să ne zică «domnişoare>. 

(La asta convin în mod tacit şi eu, 
dându-mi aprobarea în mine însumi). 

- Şi ştii ce, dragă, complectează
ct!alalaltă, vom avea voie să ne du
cem la cinema ş1 «ceaiuri». 

Dar gândul meu răspunde: «parcă 
acuma nu faceţi asta I> 

Trec repede înainte. 
Cam aproape de cinema Regal, tot 

un grup de eleve cari se salut reci
proc cu doui liceeni. Apoi dânsele 
întorc capul după ei... Ce să•i faci -
revederi scumpe .. : 

Dar, i a t ă  şi trei dela „Comer
ţul superior'' - au expresia feiei pu
ţin gravă, păşesc sigur. Pe fata lor, 
deabia am observat un zâmbet discret, 

Cu. siguranjă, că se gândesc la re. 
gulile conh,bilităjii în partidă dublă 
(Doamne, ce-mi băteam capul cu ace• 
stea !) şi la coresponenţa comerciqlă. 

Şi aşa, tot privind într'o parte şi în 
cealaltă, mă văd sosit în faţa birou
lui meu. 

Mă opresc. 
Trec cu piciorul drept pragul biu

roului (nu de alta, dar să-mi meargă 
bine în cursul săptămânii) şi mă în
drept spre masa de lucru. Scaunul şi 
pernuţa cea mică cu puf mă primesc 
cu bucurie ?I 

lncep munca cntidiană ·şi pentru mo
ment dau totul uitării... 

Mitco N. M-v 

---o--

5 

TALENTE 

TINERE 

AUTUMNALĂ 

E noapte. De lumini aprinsă-i zare a, 
Răceala mă pătrunde prin vesminte, 
Şi toamna iar a'ntroenit cărarea 
Cu mantia-i de frunze ruginite ... 

Infiorate, frunzele foşnesc 
Şi geme vântul printre rămurele, 
Stingher aş vrea să rătăcesc 
Pribeag cu gândurile mele. 

Halucinat, sub razele de lună 
Pe Cupidon îl văd aevea cum m'îmbie:

Intoarce-te 'napoi căci„totul"e minciuni 
Iubeşte - pune-ţi flori la pălărie! 

Herr von Te•fel 
--o--

QUATRENE 
D-rei Elc■a S,

lmpodobeşli grădina cu mărgele 
Căzute de pe crengile de soare 
Ce-ţi leagănă privirea peste ape 
Şi ţi-o opreşte pe livezi in floare. 

Nicolleta 

Din visuri ţi'npleteşH covor de roze 
Strivite sub piciorul tău cambrat... 
Aş vrea să fiu o r·oză înflorită 
Să mă striveşti cu'n zîmbet parfumat, 

Potirul crinului golaş îţi spală !!ln•l 
Cu rouă strînsă'n cupe străvezii 
Aduni caişilor zăpada ninsă 
Şi sorbi dulceaţa serii viorii. 

Panait Nicolla 
---o--

STEAUA MEA 

ln lumea ce,..ului scânteetor, 
Pierdut în infinite stele; 
Oăsesc durere, simt amor 
Şi viitorul soartei mele ... 

Priresc adânc prin nouri de nea 
Văd lumi ce scânteesc feeric 
lumini ce-aseară scânteea 
Fugind pe cer, spre întuneric. 

Iar prin credinţa mea 'n vise, 
Străluce steaua mea de zor 
Şi gândurile le simt deschise 
ln lumea cerului scânteetor ... 

Mihail UngheaH 

--o--
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i' VRAJA MĂRII 

DECEPŢIE 

I
REVERIE 

Nu vă încredeţi în amorf ... 

Jţi 'l!âde sublimul, pe mmena„i fată 
Ge„i plină de viată 

Când cuprins de reverie 
Mă afund adânc în gânduri 
Trec prin faţă-mi, purpurii, 
Cele mai frumoa·se nuduri·. �i_ de iubil'i, 

'Roz„albul de f loar:e 
'Voi iPandafiPi ; 
Ge r:ib:nic palpilă 
3ub ii 'aUl'ită 
U§or: f n sur:dină 
. GomoaEă doz,ilă, 
Ve tine, vir:gină 7„ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trupuri, forme sculpturale' 
Vin îh scunda mea odaie 
Răspândind în a lor cale 
Cea mai gingaşe văpaie . 

Ochi albaştri ca şi cerul 
Cu priviri de voluptate 

Te ia 'n br:ate, le sfrânge cumplit 
�i .. � soaPbe pal'fumul 

Ţin ascuns în ei misterul 
.Legendarelor păcate. 

Ve idol iubit... 
�i„apoi când dmmul 
Veschis tf„e in zar:e, 
Te · nceaEcă r:egr:elul 
Ver:§i focr:imi amar:e 
Ge„f.i dâ§ie pieptul. 

Te doaEe, nu„mi spune 
<fJr:ea bine o §ciU, 
Gă 'n viată minune 
fl.desea minciuna 
Jn taină când luna 
fl.runcă lârziu 
O r:ază complice, 
Vibr:ează în tine,' iluzii-ideal 
Ve gânduT!i ferice 
<fJurlală 'n abis 

Braţe fine, modelate 
Ondulează forme clare. 
Siluete răsfăţate 
Profilează 'ntreaga zare. 

Rând pe rând îmi trec prin faţă 
Ca un şir lung de fantome · 
Sâni, ce 'n salturi se răsfaţă 
Şi ema.nă vagi arome. 

Pi�ioruşe drăgălaşe 
Albe şi seducătoare 
Defilează pătimaşe 
In mişcări de o splendoare. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dar din câte-mi trec prin faţă 
Toate sunt numai iluzii ... 
Toate-s opera măreaţă 

�e pan1ă aluned împinsă de val. Şi de fantezie-a muzii. 

Roussand T. O. Rodrigue Novello 

GRAVURA JAPONEZĂ. 
lstoriografa de artă la telefon : 

'1 - .,Nu, draga mea, mii de multu• 
miri, dar azi nu, z;ău I nu pot să viu 
şi eu, trebue să scriu în fine artico
lul al doilea pentru «Cronica artisti
că din. Neustadb ... Aşa că, pe mâine!» 

la loc la biurou, îşi pune ochelarii 
şi începe: «Oe.abia _pe ,la mijlocul vea
cului trecut, gravura japoneză colorată 
în lemn a început să intereseze cerţuri 
mai largi. ln Europa, cât şi în Ame-
rica s'au. ,> ' 

Vine croitoreasa [care lucrează în 
casă. 

- · Scuzaţi, doamnă, să cos la c0r
donaşul rochitei catarama cea mare 
sau cea mică ? 

- Cea mică răspunse istoriografa
şi continuă a scrie: «,..făcut atunci pri· 

mele colecţii mari. Preturile erau pe 
vremea ceia foarte eftine. Van Gogh 
a scris adesea fratelui...» 

Vine mama mare: 
- Ce zici de asta? Spălătoreasa nu

vrea să mănânce mezeluri I 
- Dă-i şi Dumneata altceva.
- N'am altceva!
- Atunci trimite să cumpere ceva,

zice i.storiografa ··de artă şi urmează : 
«său Teo că a descoperit la Ooupil 
gravuri vechi franceze în lemn, colo
rate. în cantităţi mari, cari l-au in
teresat...>

Intră bucătăreasa : 
- ,,Coniţă, vă rog •să-mi daţi bani

să mă duc la târguială. 
- N'am... Băcanul să adauge la

cont! 

Scrie apoi : « ..• mult şi pe care le-a 
cumpărat cu duzin� cu l fr. 50 bu
cata. Cum am mai spus cu privire la 
pictura peisagiilor din Asia răsăriteană, 
gravura ... > 

Vine fata din casă : 
- Mai are poate coniţa ată de te

sut cenuşie pentru ciorapii c9naşului? 
- Caută în necessaire !
Şi scrie : «în lemn japoneză renunţă 

şi ea la· perspectivă, lumină .. , > 

Sună telefonul : 
- Allo L Da ... N'am spus niciodată

aşa ceva, nici nu mă interesează!... 
N'am spus, n'am obiceiul să bârfesc I 
E o ţntortochiere răutăcioasă. Aşa dar 
linişteşte-te! Mâine înainte· de amiază? 
Bine I 

Continuare în pag. VII-a 
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urmare din pag. 6-a 

lstoriografa scrie înainte: « ••• umbră 
şi are un fel propriu de expresionism ... > 

Vine Georgică: 
- Ah, mama; ai ochelari, ce frumos l
- Tăticu a spus că par'că aşi fi o

bufnită .. . 
- ... Dar frumoasă!
, ... stiiizat, din dragoste pentru linie,

pentru ... »
Fata din casă: 
- Coniţă, a venit gazeta de seară.
- Pune-o acolo !
« ... compoziţia delicioasă şi distribu

irea spaţiului, arată plăcerea .. ,» 
Telefonul : 
- Alio !? ... Bună! Mă chemi şi tu

odată la telefon? ... Supărată nu, dar 
mă miră că ai timp pentru toate cele· 
!alte, dar pentru mine ...

Ei, de pildă, pentru Leny... Alio l
Alio ! Domnişoară, nu întrerupe I. ..
« ... şi interesul artistului pentru obiect,. 

Vine soful: 
- Bună seara I
-- Ce bine c'ai venit! Mergem

imediat la masă şi ne vom face o 
seară agreabilă, lucrând amândoi ! 

- Nu te pricep l răspunde soţul.
Toată după amiaza nu te-a deranjat

nimeni şi tocmai cele 2 ore ce am 
disponibile seara, le foloseşti ca să
I 

. I I ucrez, ... ,
SOREL AVRAMESCU 

--o--

Vraja Mării 

Din noapte se innalfă 
Un imn duios cântării, 
Croind nou drum prin viaţă : · 
E Vraja Mării! 

In suflet te pătrunde 
Şi totul dai uitării, 
Când inima s'ascunde 
ln Vraja Mării I 

Uşor, ca pe-o aripă, 
ln mrejele visării, 
Te ridică o clipă 
... Vraja Mării I 

Lory Stănescu 
--o--

Concurs de desen 
-

Oferim un abonament pe un an 
pentru un desen, cât mai sugestiv, . 
cu următoarea tem_ă: 

VRAJA MAR I I 
'iLITERATURĂ-ARTĂ-HUMOR 

format: 20 cm. pe 5 cm. 
Fondul: un peisaj marin. 
Lucrat în tuş pe hârtie velină. 
Lucrările se primesc până la 25 No-

emvrie 1933. Rezultatul se va da în 
n-rul 4 din 15-Xll-933.

--o--

VRAJA MĂRII 

REDACŢIONALE 

Informaţiuni 

- Din motive personale, d-l Al.
Ciobanu, s'n retras dela conducerea 
revistei noastre. 

- Primim colaborări din public cu
condiţia ca lucrările să fie scurte şi a
decvate programului nostru. 

- Orele de redacţie: Duminica şi săr
bătorile, dela 3-6 p. m. 

- Manuscrisele nepublicate se resti,
tue dacă primim mărci pentru expedie• 
rea lor. 

- Admitem, pseudonime dacă sunt
,Însoţite de numele şi adresa exactă, 

- Ne rezervăm dreptul ca, la manus
crisele acceptate, să facem modificările 
ce vom crede de cuviinţă. 

Poşta 

Cosmin Cicoare. - Fii bine venit. 
Rodrigue Novello (Tell d'lnostan) 

Loco. - Altceva 7 Nu mai avem 
nimic la „dosar"! 

Gerard Fleurv-Bucureşti. - fru
mos început ! V'âm ascultat cererea : 
trimiteţi altceva. Mulţumiri. 

Mihail Ungheanu-Bucureşti.-,, Vi
sul uitării" ... l'am dat uitării (şi dvs. 
pe noi I). Ce se-aude cu «R. L.» ? 

Valeriu Lacrimă-Bucureşti.-Cea
laltă în nr. viitor. Ne-aţi dat uitării? 

Mitco N. M-v-Loco - S'a făcut, 
prietene I... 

Al. Munteanu-Bucureşti. - Aştep· 
tăm şi altele. Merc;i ! 

Jovinal-Bucureşfi. - <Cântaţi-mi> 
e slăbuţă, iar „Cântec de nebun" ... are 
nevoe de... serioase îngrijiri! Mai tri
mite. ţi. Cu promisiunea cum rămâne? 

Herr von Teufel-Bârlad. - ,,Vraja 
Mării" trebue refăcută la urmă. 4ÎU 
eşti iubirea mea întreagă»-este cam 
naivă. Mai trimite-ţi dar mai scurte ! 

M. Şoimu-Bucureşti. - Pe viitor
Hi mai sgârcit în promisiuni ! 

Roussand T. O. - Mulţumim! O 
strângere de mână. 

Mascotta-Chişinău. - Sunteţi bine 
venită. Merc;il 

Ur-Zica-Chişinău.-Refaceţi „Te-am 
întâlnit", e bunicică . 

Rodu-Râu/ Alb·Bucureşti. - Nu 
vă supăraţi ... mai scărmănaţi-o puţin ! 

Alex. Nicorescu-Satu Mare.-Toate 
sunt bune. · (va urma) 

--o--

M I CjA P U B LI CIT AT E 
2 lei cuvântul' 

DORESC schimb de cărţi, ro
mane, reviste. Adresaţi redacţiei, 
pentru <420>, 
------------

SUNT dornică de o corespon
dentă snirituală-MiH!i.n$1r$1. 

ADMINISTRATIVE 

lnformaUuni 

7 

- Căutăm corespondenţi şi re
prezentanţi în toate oraşele di■ 
ţară. 

Ofertele, însoţite de 2 fotogra
fii, se vor adresa administraţiei. 

- Rugăm pe d-nii cititori, cari
primesc numărul de faţă, să ne a
chite - cât mai curând - abona
mentul sau, în cel mai rău caz, cos-
tul exemvla1 ului. 

Poşta 

I. Petrescu-R.-Vâlcea. - Da, se
poate şi pe 6 luni. Costă 25 Iei. 

Lucvan Popescu-Bucureşti. - Aş
teptăm cele promise. 

Reprezentanţii 

Bucureşti: 
·1) D-ra Mimv Lefcăduş, str. Vlaic11

Vodă 41. 
· 2) D-l Chirii Pârvulescu, str. Popa
Lazăr 13-15.

3) D-l Leibuşor /sac, calea Grivi
tei 155, li. 

4) D-1 Ştefan Stamate, str. Labi
rint 158. 

Buzău: 

5) D-l Panait Nicolla, str. Cucuzel 2-4.

Bârlad: 

6) D-1 Dumitru M. Ionescu, str.
Prof. V. Pârvan 11. 

Bacău: 

7) D-l Ionel Braddefrunteşti, <;ora.
filipeni-satul Frunteşti. 

Călăraşi: 

8) D-l George Lăzărescu, str. Ra
hovei 210. 

Ploeşti: 

9) D-l Costel /. Vâlcu, str. Wico
pole 78. 

Reni: 

10) D-ra Littv Albu, Pavilionul C.
F. R. No. 2. 

Satu Mare: 

11) D-l Alex. Nicorescu, str. Cor
vinilor 49.

D-nii cititori şi abonaţi din locali
tătile respective, se pot adresa d-lor 
reprezentanti de mai sus pentru orice 
relaţii, informajiuni, abonamente, co
laborări, deslegări, etc. , şi vor fi ser
viţi cu multă bunăvoinţă. 
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