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RI 
Acesta este cântecul fune

bru al unei amanle,.care e şi 
cântecul de lebădă 'al„Ţuşna-
dului. 

O după amiază caldă curge în spu
me cu va!urile Oltului. Soarele devine 
puternic - ca un copil care se în
graşe. Pe malul de vis-ă-vis, o biseri- • 
tă fără credincîoşi, se înalţă ca o ţă
rancă voinică,. îmbrăcată în rochia de 
primăvară a tencuelii -, pe iarba ver
ae şi grasă. 

Mai la dreapta, o colină cu isvoare 
reci şi o p�dure din care fâşnesc noa
ptea, căprioare albe şi licurici, 

ln spate, Tuşnadul, creşte ca o che
mare din lumină. 

Iarba e udă şi moale . 
.Tăcerea c ridicată ca o ramură de 

rt1ăslin. Pe aprpape, cineva plânge sin-
il]r, pe ·hfaţele ·1u-L

[ o fată.
Lacrimile pică în palme - ca ş, 

când ai culege scoici depe fărm. 
Pare că iese din mormânt în viajă. 

Fuge de pacea mormantului - de 
1,1iermii întunericului sau de moarte ? 
Nu o ştie nimeni. Şi, totuşi, o ştie ea.

Din trupul ei se răspân.deştc miro
sul blând de pornmb fiert cu mătasea 
dulce. ln sufletu-i din basme, trăeşte
Kama,- copilul călare pe un papa
gal - c11 tolba şi săg-e!i de 'sirişă. 
Se aseamănă cu sufletul descris de 
Biichrer. Sau, cel puţin, aşa pare. O
chii îi sclipesc mărunt, fără să per
ţeapă taina sfiutei singurătăji. Urmă
mc doar sbornl 11nui cocostârc. Un 
rolocol negru în ceata apusului. Silue· 
'ta coboară şi se profilează, 1ieagră, în 
,apa lucie. ln bătaia so:1rclui p:ire si
lueta unui mag chaldeea11. 

... Şr fat,i plânge in iarba 11dă şi
moale, cu o senin�!atc olimpi:ină. 

(- . 
Un gând îi coboară în adâncimea 

�ufletului său -- ca să găsească lumea 
cea adevărată, unde nu e deosebire 
intre ce este şi cc parc a fi. Vrea să
şi explice tot şi nu-şi poate explica 
nimic. Şi aceasta fiindcă tine neapă
rat să-şi explice o realitate pc care
numai sufletul o poate pătrunde. 

Zâmbeşte vag o clipă, 
Poate e fericită,
Doar fericirea durează o clipă. 

� 
� C â '.n� t e c d e C r ă c i •U n � 
� .� 

,,. � Pe raze r� de so�re sec, mii fluturi de zăpadă � ·

· · ,I . s�al�ng·_sbur�â�d, şi�apoi s'aşter�, 
_
în trista mea ogradă , :

� ş1 dm p�stitţl rugm1t, . �u margini destrămate � 
� �n gi�!giu alb _a răsărit, pictQt cu nestimate. �-
� �· 

s11E Cu· ochii .stinşi, privesc tânjind, ·tabloul de nin�oare � 
� şi din sclipirea lui desprind, o rază de 'ntristare � 
� . căci altădat'îl admiram, ·cu inima senină, � 
311; era acasă lâng'ai mei, nu cum e· azi străină. E 
� � 
� Atunce<;1 nu ştiam de dor, şi nu .,ştiam ce-i jalea ;
� de chiote şi săniuţi, vuia întreagă valea 

· · � 
� � 
� doar gerul mi-aprindea'n obraji, bujorii, roşi ca macul �
� când goana săniei mă da, pe fos de-a-berbeleacul. -1ti

� � 
� Cu câtă patima-aşteptam, să plec cu moş-ajunul [i;J 

� atunci sim.ec1in •c:1�adevlifa�, c'aproape a· C::ăe-iunul � 
3fi dar azi pribeag,• pe drumuri reci şi datină ucisă � 
� d 1 C � 
31; 

e ziua naşterii ui rist, mi-e inima �e clisă. 
� 

§1§ Căci 'a�intirile mă roq, tristeţea greu m'apasă � 
� E 

� fiindcă pe-aici nu e aşa, cum e Ia mine-acasă
lE

� deaceia plâng,· străin şi fr1st1 căci văd în sat la mine � 
� colindători ce Ia fereşti1 scot glasurţ crist aline. � 
� � 
� Şi glasul lor s� duce· lin, pe unde plutitoar,e � 

· � vestind Ia tineri şi bătrâni că mâine-i sărbătoa.re; �' 
� . ar când.

1
târziu în ·deţ?ărtări1 s'aud cântând. cocoşii � � cu ace mamele înţep 1 în oale cartaboşii. . rE 

� . � 
� . ST. ST,\NESCU, --BUZĂU �. 

. illl�lll!�llll!�ll�llll��ll�llll�llll�lll!�llll�llll,ml�llllm1�m1111111111�1111�1111�1111�1111�1111�1111�11ij�llll�llll�ll !i 

Se uită împre.iur: Numai e nimeni. 
Bagă mâna în sân şi scoate un bilet
mototolit. li desface. Ct1eşte : 

Scumpă Ri, 
Aseară a murit luna mea. O fi.mă 

plină şi veselă ca un fattv. Am cu
treerat uli/ele cu suf/ef ul gemând. 
Mer.qeam distrat şi atent. Şi' uli/ele 
erau pustii de sufl�te şi eu eram 
trist şi fericit. 

fericit cu bucuria lui Satan. 
Mergeam aiurea şi nimenz nu mă 

întreba unde mă duc. Eram singur, 
de o singurătate enormă. Ce-i mai 

o�ibil ca singurătatea in mijlocu'
mulfimilor? Nu mi-em teamă de
nimeni şi nici n'eveam de cine.

Dumnezeu nu există! El e pen · 
trn cei simpli cari cred c.1 teama de 
Dumnezeu e încevutul înfelepciunei. 
Dar ce vorbesc. Profetul n'are niciO
trecere în. patria lui. Ele proorocul 
ce �frigă în pustiu. 

Tu suferi? Şi eu sufăr. La dure
rea ta, stai însă singură, Nu, chema 
pe nimeni. La bucurie pofi să chemi. 
Acuma nu! Numai aşa poji să ai 
toval/Jşi nefăţarnici. Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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P,. . ? D ? ş· ,. ,ang1 . e ce . ... 1 eu p.ang. 
Despărjirea noastră a fost un 

poem cu castani şi ploaie. Iţi amin
teşti? Eu îmi amintesc... Toate a
mintirile se rostogolesc ca pietrele 
Apocalipsului şi, de sub ele, apar 
râmele dragostei noa,s�re. 

... Tq mutai în Transilvania; cu pă
rinţi, cu tot, ca să numai revii lân
gă mine niciodată. Ţii minte, la des
părfire, cum mâinile noastre se cău
tau inconştiente - reciproc - dar 
irezistibil. Şi, astăzi, când retrăesc 
momentele acelea - căutarea bra
ţelor noastre -îmi pare că motivează 
însuşi rostul vieţii. 

Iubirea e reminisce11fa originii di
vine. 

Şi Isus, sub chipul acesta, trăeşte 
as_cuns în om, ca un tâlhar. Când 
am descoperit aceasta, era târziu. 
/susul meu fugise din mine. Şi, în 
jurnl rheu, se broda o tăcere ca 
după trăsnet. 

Despărfirea era o cravaşă ce mă 
lovea în plin. M'am ferit ca un laş. 
Curajul meu era acum altul. Un 
curaj format din spaimă. 

Sufletul redevena gol. Pierea viaţa. 
Nu mai comunica acum decât cu 
lumea spirituală. Cu lumea lumilor. 
Afară plouă şi acum. Şi aceeaşi 
ploaie îmi picură în ochi, ca şi în 
ferestrele odăii. 

!fu zâmbesc, dar oftez. 
Ai plecat. de lângă mine... Te-ai 

dus, cţar inima ta a rămas aci, în 
urmă - lângă inima mea. A rămas 
să asculte corbul din balada · lui 
Edg4r Foe. 

Şi tu ştii că nimic nu te leagă de 
o localitate, mai mult, ca sufletul
celui drag? Tu poate nu mă înţe
legi acum. Mă crezi un păcătos. Şi
ai dreptate: cei mai mari păcătoşi
sunt cei md mari nevinovafi. Dar
mă vei infele odată. ln ultima viaţă.

Aşteaptă-o !... DU. 
, 

Terminase. 
Conştiinţa .ei se subţia ca un fir de 

argint. Pare că înfelcge totul şi se în
doeşte. 

Ohemueşte biletuf şi îl ascunde în 
sânul cald cu miros de petunii. Şi-a 
ridicat rochia peste genunchi şi a scos 
dintre ciorapi şi pulpa roză, un stilet. 
Mirosea a fân cosit în amurg. Ridică 
ochii spre cer �i zâmbi. 

- Dumnezeu nu există I El e pen
tru cei simpli, cari cred că teama· de 
Dumnezeu e începutul înţelepciunii ... 
Te înţeleg acum, Du I Trec în ultima 
viaţă. Ca la ce aş aştepta-o ? Ultimul 
cuvânt se închegă cu sângele din iarba 
udă şi moale. 

Cel din urmă gând al lui Ri se o-
9ri ca să nu mai pornească niciodată. 

M. ŞOIMU

VRAJA MĂRII • 

CANDIDEI 
-: ODĂ DIN HORAŢIU -

Ce hotărît-au zeii, despre zilele noastre, 
Să ştii şi tu vreodată nu ţi-e îngăduit ..• 
ŞI nici să • ncerci- cu râvnă de a ceti în astre 
Ca magii din Calde ea, ce mu:1 te-au profeţit . 

Ei rabd� ce se 'ntâmplă şi dă totului tării 
Chiar de-am _trăi mai mul tă vreme cu aşa frig, 

·Sau numai pe aceasta, când valurile mării
Gonite .de furtună, se sfarămă de dig.

Oricum, tu fii cuµ1inte şi vinul pregăteşte
Căci orele trec grabnic şi ziua-i cu noroc;
După scurtimea vieţii nădejdea-ţi socoteşte
Şi 'n ziua cea.de mâine să nu te' ncrezi deloc!

GEORGE LOTRU 

O poveste de Crăciun 
LELIEI 

Erau mici. 
Băiatul avea cinci ani şi fetiţa ,opt. 
Părinţii nu erau acasă şi 'n odăiţa 

simplu mobilată, luminată slab de o 
candeli, a cărei flacără pâlpâia aproa
pe înecată între marginile paharului, 
strâns ghemuiţi laolaltă, !n patul lor, 
vorbeau: 
� - Eu m' am rugat lui Moş Crăciun 

să-mi aducă în noaptea asta, o păpu· 
şă mare, triare, care vorbeşte şi în
chide ochii aşa ; şi fetiţa închise şi 
desch(se ochii repede, , 1 

- Eu m'am rugat, vorbi băiatul,
să-mi aducă· o săniuţă. 

- Ca să plimbăm păpuşa, nu-i aşa?
întrebă fetiţa. 

- Oa .. , dl:\ ... pentru păpuşa ta, a
probă băiatul. 

Candela pâlpâia în colţul ei, sfioa
să, şi copii adormiră vorbind. 

Părinţii s'au reîntors acasă, târziu, 
mama obosită de munca zilei şi tatăl 
ameţit de băutură, cu banii cheltuiţi 
în cea dintâi cârciumă din cale. 

Afară· fulgii de zăpadă cădeau tot 
mai lin, acoperind, pământul intr'o 
mantie albă. 

Şi 'n noaptea aceea moş Crăciun 
nu se opri la casa lor. 

Dimineaţa, fetiţa se deşteaptă cea 
dintâi Căută cu ochii prin odae un , 
lucru pe care îl aştepta, apoi sări din 
pat şi răscoli prin toate colţurile. 

Nu găsi nimic şi se întoarse în aş
ternut, întristată, 

Băiatul deschise şi ei ochii şi zimbi 
surioarei lui ... 

- Ce face păpuşa, întrebă el ?
Fetiţa lăsă ochii 'în jos şi spuse gata

să plângă: 
- A 111enit ntoş Crăciun şi toţi dor

meau. Eu l'am primit şi i-am sărutat 
mâna întrebându-l de păpuşe. 

Şi moş Crăciun îmi arată cu tris
teţă sacul gol, spunând : 

- Copilă dragă, anul acesta Dum
nezeu n'avut bani să cumpere jucării. 

, - Nici mie nu mi-a adus săniuţa;? 
întrebă băiatul. 

• - I-am vorbit şi de tine şi moş
Crăciun a spus că e bolnav lemnarul 
şi n'are cine să lucreze săniuţa. 

Mama se sculase de mult şi. o au
zeai dereticând prin camera vecină. 

Tatăl ascultase din patul de alături 
cuvintele fetiţei, văzuse cu ochii pu
ţin' întredeschişi cum fetiţa lui răsco
lea prin cameră căutând păpuşa şi-o 
,scârbă, o ruşine faţă de el singur îi 
umplu sufletul. 

Cheltuise ultimul ban câştigat, pen
tru băutură ş1 sufletul său stricat nu 
se gândise nici un moment la copiC 

Se întoarse încet, cu faţa la perete 
şi din ochii lui începu să se prelin• 
gă lacrimi, din ce în ce mai dese, la

crimile căinţiL. 

Clopotete bisericii din apropiere 
vibrau ca o chemare blândă şi fulgii 
de zăpadă se jucau fluturând pr,in aer. 

ALEXANDRU NICORESCU 

--xox--

FOLKLOR 

Vai de mine. unde-am fost 
Am mâncat varză de post 
Vai de mine und 'm'oi duce 
Oi mânca varză de dulce 
Dragu mi-i cu ' cine joc, 
Că miroase-a busuioc 
Dragu mi-i de cin mă 'nvârte. 
Că miroase-a flori mărunte. 
Bucură-te, soacră mare, 
Că-ţi aduce noră tare : 
Să-ţi ajute la ciubăr, 
Să te scuture de păr [ 

Auzită dela Vasile Petrăchescu culeasă de 

I. RĂDULESCU

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



VRAJA MĂRII. 

T-eam descoperit... A N U L N O . U 
RICA •1=========• lie, Army L, 

lată, singur în faţa singurătăţei ' 
făstrez î n c ă a r o m a fiinţei 
tale, Rica, ca adevărat suflet în
truchipat în trup devenit motiv ... 
�ura fi inţei tale planează în jurul 
m·eu ca o pavăză invizibilă contra 
tentaţiilor microbice de afară, 

& !tmzl nou .. : Jnlreaga casă e · aslăzi plină de lumină 
�i 'n î)eselia s�omotoasă a celor dinăanlru, ceasul

1 Jgi bale încet, mereu lzc„focul ...
. 'W � ... -

Voioase, glasurile închină 
, Ga anul care slă . să yină 
3ă fie un an de f ericiPe 

Un reviriment sufletesc înseam
nă o întreagă revoluţie a senti
mentelor, răsturnarea unui întreg 
crez într'o dragoste mai mult con
secinţă revoluţii spirito-sentimen
tale este descoperirea luminei pen
tru ochii unui orb sau orbit. 

Jal.' vremea îgi uz,mează pasul... 

Fugind de lume slând deopa1:le, tu ai rămas îngândurată 
Vesigur că le doare gândul, că vremea care„acuma sboară 
'l.Y'o să mai vină niciodată. 

<i>oale că inima�li de fală 
Ollea'ză�acum întâia oară 

Erai în umbră, Rica, ascunsă </)enlru acel care-o să vină 
de reflexul mincino s al unui păr 3ă fie sensul vieiii lale ... 
blond care, totoşi, ,nu reuşea să 
diminueze cu tot u sclipirile tale Jn casa plină de lumină,. în dosul albelor perdele 
din când în când : ,sclipirile pale, 

� 
& • 'nb:eg norocul viefii mele ... . 

modeste, ce aşteptau un cadru �i nu„ti văd ivindu-µ�se chipul, să�mi faci §i mie o urare ...
,special în care să-şi împrăştie bo� 

'======================S=O=R=EL=AV=R=A=M=E=S=CU:::::::::::,cgat razele-i sincere, binefăcătoare. 
Mă atrăgeau aceste mici reflexe 
dar lumina blondă era prea pu-' LILY DAMITA 
ternică ca să nu mă acaparezecu „Sex-appealul" această minunată şi 
t6tul ca pe un fluture naiv ; apoi redutabilă calitate a vedetelor eqra
aripile mele încrezătoare s'au ars nutui, pare actualmente a se- divizaJn 

două categorii cu caractere bine disla fl�căra decepţiei şi blonda lu- tinete. Există întâi genul Marlene Die-mină, satisfăcută, s'a stins! Dar trich, cu priviri încărbate cu sensua
aripile mele n'au sucombat căci, litate, filtrate prin perdeaua deasă a 

Ţi-au descoperit frumuseţea i- genelor curbate, cu nu ştiu ce pliu şi 

radiată de strălucirea modestei misterios în mers; atitudini lascive, 
, volu�tate, poze abandonate de sirenă tale fiinţe. Şi fiinţa ta s'a apiecat ce fac să oască brusc, dorinţele masctt-

ca o samariteancă asupra mea şi lilor. Avem apoi genul Lily Damita, 
m'a ridicat, însănătoşindu-mă .mo- nebunatec, enervant, îmbătător în rit

ral )a razele ei balsamice. mul accelerat al jazz-ului, mai ,puţin 
fatal, dar nu mai puţin excitant şi pro-Te-am desc:operit, Rica iar vocător, ci mult mai direct, mai pre

azi când sunt plin de tine, îmi cîs, ceva 1933. 
dau seama că !µmina blondă Aceste două genuri de „sex-appeal" 

nu era decât un sărman camu• par a împăca toate gusturile specta-
torilor de pe cele cinci continente. flaj!... Cei mai tineri sunt cuceriţi cu uşu-

Ai plecat1 Rica, tocmai acum rinţă de către dessous-urile ameţitoare, 
când te-am găsit. Dar nu te-am picanteria şi exuberanţa unei Damite, 
pierdut, nu ! Sufletul meu presim- al cărui corp răscoleşte sângele ca 

h. ·d r t nici uo altul, în timp ce bărbaţii ma-te apropierea ta c rar VI a a, e turi înclină spre misterul profund al are aproape. Mi•ai spus; privirilor enigmatice şi zâmbetului sen-
-Bucură-te că plec ! sual al buzelor sângeroase ale Mar-

. · lenei Dietrich. Lily Damita, micuţa a-Şi m'am bucurat, Rrca1 mai dorabilă despre care vorbim io arti-mult pentru tine, dar poate şi colul de faţă, este unica artistă fran
pentru mine. Mă feresc de bana-. ceză fixată la Hollywood şi care a
lizarea unor sentimente şi, pleca- cunoscut în întregime succesul de mare 
rea ta, va stimula creerea idea• vedetă. Lily înfruneşte, fără nicio sfor-

. ţare, pentru cei de peste ocean -!ului... Oare ?... tjpul ideal al pariziencei frivole din 
ROLLY Montmartre sau Pigalle, Lily Damita, 

mica panteră blondă, cu privire lu-
'

----

minoasă şi 'dinţi strălucitori, cu pul
pe nervoase şi corpul mlădios, a avut 
debuturi dintre cele mai grele, dar pe 
care s'a grăbit să le dea uitării, cu 
qşurinţa căreia, în film jonglează eu 
inimile bărbaţilor. Lily, în viaţa par
ticulară este exact acea de pe ecran : 
un mic drăcuşor de femeiuşcă fascina
toare, de o veselie exuberantă: 

Iubeşte cu pasiune tuberozele, ro
chiţele vaporoase, excentricitatea, spor• 
turile de iarnă, automobilismul şi bom-
boanele tle ciocolată. 

Lily este poate sigură de farmecul 
său, ceeace contribue a-i da un aer 
de seducţie irezistibil. In scenele de 
dragoste, în care plutesc arome de 
sensualitate, farmecul savant şi impe
rios al micului bibelot- care-i Lily se 
află în largul său, Impudoare ? Can
doare ? Toate se îmbină şi contopesc 
în trupul vibrând de patimi, ce evo
luează prin faţa obiectivului,, cu gra
ţie pe care nu o întâlneşti la nici' o 
vedetă a ecranului mondial. Cenzorii 
cei mai austeri şi riguroşi, suferă a
tracţia împotriva căreia ntt pot lupta 
şi, neputincioşi, dezarmaţi, trec cu in
dulgenţă peste scenele de erotism în
cărcate de iradierile volupt◊/lse ale 
acestei picante vedete yankee născută 
la Bordeaux I.. Lily Damita, floare mi
cuţă de portocal, ne inspiră direct do
rinţa de posesiune, care n'are nimic 
în ea alambicat s'au misterios. Lily 
place tuturor şi sub ţoate latitudinile, 
iată în ce constă tot secretul, succe
sului ei universal. 

IONEL TRlfl 
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Anchetele noastre 
------■---•1111••-

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. 

• 

lntrebaţi dacă femeea are. dreptul 
de a-şi înşela bărbatul în anumite îm
prejurări. Găsesc că într�barea nu e 
bine pusă, căci n'ar trebui să existe 
acele: ,.anumite împrejurări". lmpre
jurări anumite nu există. După mo
rala noastră contimporană femeia are. 
dreptul de a-şi înşela bărbatui oricând
nu numai în anumite împrejurări; 
căci şi bărbatul o înşeală oricând.

Am accentuat că după morala noas
tră contemporană femeia are dreptul 
de a-şi înşela bărbatul ; însă, după 
toate legile etice «nemodernizate» atât 
bărbatul cât şi femeea n'au dreptul 
de a se. înşeia în nici o ocazie. Dacă 
s'ar permite anumite împrejurări a

tunci ce rost ar mai avea măreţul e
dificiu matrimonial? 

N'ar fi mult mai preferabilă o unire 
liberă care n'ar aduce la acele echi
vocuri amintite? Cu aceste, aştept o 
voce care să-mi răspundă. 

fUIA 

O întrebare care deşi e la ordinea 
zilei, a rămas multă vreme încă nelă
murită. Răspunsul nu e atât de uşor. 
Din propiile mele convingeri spun : 
da. Femeea e încă un mister, - şi 
nu în zadar s'a zis: nbărbatul con
duce lumea şi femeea pe bărbat". A 
descrie femeea ?! E prea mult şi de 
prisos. Un studiu perfect asupra fe
meii... «eterna poveste,... nu există. 
Un bărbat oricât de cunoscător. al fe
meilor poale fi, va fi de ajuns ca o 
singură femee să-i răstoarne toate 
ideile. 

Pe femeie nu o cunoaştem; e ca
pabilă de orice şi nu suferă a fi lo
vită în mândria ei. Propriu zis nu se 
poate spune perfect că femeia îşi în
şeală bărbatul, ci mai curând : femeia 
face ceeace vrea, fără a putea fi oprită. 

E capabilă de orice, ştie să răsplă· 
1ească şi _de cele mai multe ori chiar 
cu o răsbunare. Oricât de suprave
gheată ar fi, poate să-şi înşele bărba
tul, Şi asemenea ocazii suiit: 1) Când 
bărbatul· nu-i satisface •cforinfele, 2) 
Când îi amăreşte viaţa prin o purtare 
nepotrivită cu sufletul ei, 3) Când e 
prea răsfăţată şi totdeauna când e ne
multumită. şi în lumea noastră prea 
adesea sunt nemuljumite. 

WILLY 

--xox--

VRAJA MĂRII 

.Gacrimi în qpus T ie 'Melilta. laarimile mele ... 

T e ... am zăz,il în una din zilele trecu le 
,Gând z,qţăceai în parcul cu aleele ·pierdute ... 
Te ... am uz,măz,il în taina înfloritului boschet 
<Şi· fo ... am privil, domnilă, prinfre frunzi§, discret l 

. 

.. 

Jn jurul tău petalele sburau purlale în vânt, 
Jaz, freamătul de frunze îti fredona un c<int 
<i>ă§eai agale, U§OP, deabia P,"auzeam pasul 
cŞi ... ai lresăril do�nilă, în turn, bătea doar ceasul 

Te îndrepfo ... i spre poartă, când ai privit f n urmă 
3tmtii că 'n piepl suflarea deodată mi se curmă 
�i m'am ascuns înlr'un ·boscbel să nu mă vezi plângând 
Tu ai trecut domnito prin dreptul meu, râzând ... 

Ve atunci m1�s mulle zile, fofo9i, îmi pare un veac
· Gând nu le văd, domnito, sunt lrist §i nici un leac
Wu am, iaz, mângez,ea 'nlreagă mi�e doar plânsul
cŞi dacă el. mi ... i frate §i erl mă iau cu dânsul...

HUMOR 

D v d • I U ,, am 01 .... 

Nae1 om cu greutate; · 
Sătul de lucru, (tortură) 
In Italia plecase, 
In scop, de viligiatură. 

Intr'o zi 1 intrase bietul 
La restaurant, nici vorbă. 
Că îndată comandase1

Felul lui plăcut «o ciorbă» 

Care, după ce-o primise 
Şi gustă din ea niţel, 
A găsit in loc de · carne, 
Jumulit, w1 şoricel. 

Cum. era greţos, din fire 
Cheamă chelnerul răstit, 
Şi-l întreabă dece'n ciorbă, 
Un şoarece a găsit ? 

-- Nu se poate, zice dânsul

Să găsiţi unul... La noi ? 
Hei, nbi facem concurenţă 
Şi, Ia porţie, dăm doi !... 

ION FLOREA, Comana 

lică gândeanu 

fragment danubian 
Prietenei ADA MANOÂRU 

Galaţi, babilon interlop cu aerul vi· 
ciat de alcaloizi, preacunoscut mie şi 

. indivizilor suspecti - deposedaţi de 
timpul răcoritor, rezervat unui soare
răsare, cristalic. ln nevroza patimilor 
cretine, burghezii caută, cu buza, cris
pată, carnea vergurelor adusă aci, 
din cine ştie ce fărm intercontinental 
şi de cine ştie ce vrac, cu fata pitită 
în anonimatul marinăresc. 

- Poftiţi burtăverzilor . aci ! E, ul
tima noutate I Cora-Corabia, vestală cu 
$înii talgere la apropierea cărora simfi 
ferbinfeala sângelui viu ! Poftiti e Co
ra-Corabia, cu braţul tamburină în a
laiul brăfărilor de aur, zigzagate de 
meşteri aurari f 

După strigare, vracul ciuleşte cor
netele acustice, către nevroza de nes
tăpânit a burtăverzilor-incendiaţi de 
spasmul vestalei. 

- O vreau ! O vreau I
Ţipă cu patimă rotundă, cel mai u

rât şi cel mai bogat leviatin din a
quarimul danubian. Şi-o prinde în 
degetele sguduite de pasiune, deschio
cându-i sexul în pîrgă, sărutîndu-i ră
sucirea asului şi plinitatea svonului 
din sînge. 

Leviatinul pare alcoolizat de răsu
flarea vibratilă a vestalei, născută sub 
�odia visuril.or de exterminare. 

• • t I • I • • I • • • 

lntr'un colţ, vracul rîde în palma 
aurită ... 

SISSY ROŞCA 
--o--
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NOCTU RNĂ 

Pe plaiuri străine treceam într' o vară, 
Şi luna în plin lumina; 
Pădurea 'nverzită şi luciul de seară, 
Spre sufietu-mi stingher - cânta 
Vedeam ca prin vis în pacea

1

înserărei 
Speram să găsesc. - Ce? - Nu ştiu ! 
Ca ţimpul s 'aşternă linţoliul ui tărei 
Pe 1ndureratu-mi suflet pustiu. 

POEME IN PROZĂ 
._ .. .c.::!,.q-,.)31 .... --·: ...... �,1� 
� ..... _jr�:...» -·· ••: •. :il'..i,

ln gândul meu eşfitu ..• 
Ţie NELULE 

Trec anii I Trec· cu zi de zi şi dra
gostea se trece. Trece ca o floare plă
pândă de toamnă, şi se lasă amintirea 
săpată adânc în suf!et. 

Iţi mai aduci aminte că: .,povestea 
noastră s'a început într'un amurg fru
mos de toamnă"... când mi-ai cântat 
duios sub teiul scuturat de frunze, 
în liniştea serii târzii pe şoseaua [pus
tie: ,,lăsai la margine de sat pe dră
gălaşa mea ... " 

E mult de atunci I.. Şi anii trec ... 
aleargă ca şi gândul. 

Sărutul tău din seri târzii sub cer 
cu mii de stele, săruţul tău sub cer 
cu nori în nopt1 întunecoase, sau să
rutarea ta ferbinte sub fulgii de Z8.· 
padă ... o mai doresc şi acum. 

Te-am supărat prea mult? O ştiu I 
De ce ertarea ta nu e la fel cu adân
cul fără fund al ochilor demonici, ce 
apuce pe undele lor calde scântee de 
iubire şi raze de speranţe? 

Şi acum e toamnă!.. şi ... târziu în 
nopfi fără de lună ... îmi amintesc d'un 
nume drag; sub el te văd pe tine ... 
te simt aproape... mă înfior... şi răsu
llarea ta e caldă, iar mâna ta o simt 
cum îmi desmeardă părul, fir cu fir 
încolăcit pe degetele-ţi fine... gura ta 
petale tremurânde simt cum îl sărută 
şuviţă cu şuviţă şi simt dogoarea bu
zelor fierbinţi cum îmi străbate frun-
1ea, iar braţul tău puternic cum îmi 
cuprinde trupul. 

Cu capul 'n jos, cu ochii duşi, te 
simt aşa adesea, te simt şi mă 'nfior 
crezându-te aproape... Dar toiu-i nă
lucire şi aşa fantastic trece tin1Pul vi
sându-te pe tine l 

TANTZY STĂNESCU 

CHIRIL PÂRVULESCU 
##MSJ tet& 

Naşterea �Domnului 
� ,_., ...... , 

O zi plină de bucurie/" plină de zâm· 
bet, curaj, nădejde, speranţă şi tot ce 
este mai scump, pentru betul om, este 
ziua de 25 Decembrie, ziua naşte
rei Domnului Nostru Isus Hristos. 

Este o zi de mare sărbătoare sufle
tească, care ne face să ne ducem cu 
gândul în urmă, în urmă de tot, acum 
două zeci de veacuri, când omeuirea 
uitase de tot pe Dumnezeu şi când 
începuse să işi constituiască fiecare 
câte un zeu de lut, de argint, sau de 
aur, la care se închinau orbeşte, vrând 
nevrând. 

Atunci, când lumea ajunsese la ul
timul grad de rătăcire, de desnădejde, 
de plictisire şi fără de nici o mângâ
ere sufletească, în care să-şi pună nă
dejdea şi speranţa, la care să se plân
gă şi la gâtul căruia să se atârne, 
atunci când cruda moarte caută să-i 
curme zilele belului om ; atunci se 
iveşte pe cer, steaua plină de bucu
rie, �teaua plină de lumină şi adevăr, 
care a condus pe cei trei crai la Bet
leemf la staulul de oi, unde găseşte 
pe Isus Hristos, mântuitorul adevărat 
al lumei. 

Venise deci ceasul1 când nădejdea 
în zeii de lut se dărâmă, când· dru
mul rătăcirei se înfundă şi când micttl 
Isus, ne arăta cu degetul calea către 
cer şi cu sctttecele lui ne şterge la
crimile din ochi, pe care nu era în 
stare nimeni să ni le şteargă. 

Ah ! zi de sărbătoare, zi de 25 De
cembrie, tu stai ca un martor a lui 
Hristos şi în fiecare an ne aduci a
mint.e, că uoi avem un Dumnezeu, gă 
avem o menire în aceestă lume şi că 
nu suntem lăsaţi la voia intâmplărei. 

O ! micule Isus, pe cei cari âtt fost 
înainte de tine, tu, i-ai iertat pentru 
că nu te-au cunoscut, dar spuza de 
oameni care astăzi îţi serbează ziua 
naşterii tale şi care te cunoaşte bine 
dar nu vor �ă te înţeleagă, ce le vei 
face? 

Plut. C-tin f Io rea 
--xox--

5 

Lui Ionel Trff 
1boa6e de nisi! 

Şi reporter de cinema? 
Eşti eminent, s'o ştii I 
Dar, să te întreb ceva ... 
De pe unde le „transcrii"? 

ELYANNE 

Verişoarei Sicuţa alias Argentina 

Sicuţa, nume românesc, 
Argentina, nume sibilin de-americancă; 
Toate .astea mă nedumiresc 
Când ţi-admir făptura, de veritabilă ... 

Ţigancă r 
SISSY ROŞCA 

Am citit în «Vraja Mării» 
A doamnei corpolentă poezie 
Şi-mi făcea - paroi - impresia 
Că... doamna este vie I 

JEAN JACK ROUSSEAN 
Şampania-Ella 

Te-ai afirmrlt cu-o epigramă 
Crezând că astfel o să placi ; 
Dar n'ai să fii luată 'n seamă' 
Decât atunci. .. când ai să taci l 

-'�** 
Acul într'o ironie 
Nu prea ştii să-l foloseşti; 
Bine poti să-l mânueşti 
Numai în croitorie. 

S. RUSU-ROUSSAND

Lui Samofina blondul 

f etei_e cărora 'ntorci 
Spatele - şi le ref uzi, 
Spun că părn-ţi ca să-l torci 
Tot cu oxigen îl uzi. 

JEAN PRITZOPOL 

Sblt. D. R. din Hidroaviatic 

' 

Un amic a zis de line, 
Că 'ntrefii vre-o cinci metrese 
Ştie însă orişicine, ' 
Cai pe piaţă ... trei 11tipese., !... 

COSMIN CICOARE 

D-rei Maria -zeglea-pictorifă

Din cele câte ştiu 
Şi cele aflate simultan, de pe la rude 
M'am convins dudue, 
Că portretele matale, de talent... îs nude I 

Lui Al. Ciobanu 
SISSY ROŞCA 

ln zadar te ţi( de fete, 
Alergând fa.' de popas .. 
Uite-un sfat, dragă băete: 
Şterge-ti ... apa dela nas l. .. 

Să-l bat YK
--o--

Zdm6ete 

Aer 

La masa unui restaurant dele sosea 
se aşează un domn. 

.Chelnerul: Ce doreşte să ia 
domnul? 

- Aer. LEIBUŞOR ISAC Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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MARUNJIŞURI
- Citifi şi răspândifi revista «Boe

ma>. Red. şi Ad-ţia: str. Const. Ma
rinescu 12, Bucureşti li. 

·-ln Constanţa, revista noastră se
vinde şi la «Librăria Universală», 

· Manole Taub. strada Carol, 60.· - D-nii autori şi editori, cari do
resc a li se face recenzii asupra
lucrărilor apărute, vor trimite câte
un exemplar pe · adresa revistei
noastre. 

- Din cauza abunden'fei de mate
rie, amânăm pentru No. viitor rubricile 
Recenzii şi Administrative. 

- Primim colaborări din public cu
condiţia ca lucrările să fie scurte şi a•

,decuate programului nostru.
- Toţi acei cari s'au înscris în Cer

cul cultural «Vraja Mării•, din Piteşti,
sunt rugaţi aşi ridica cărţile de mem
bru, Cei ce doresc să se înscrie, vor
trimite mărci porto. Cartea de mem
bru e gratuită. Cererile se vor adresa
d-lui Ionică Bădescu-Blyon, str. fraţii
Goleşti 12, Piteşti. 

- Reprezentanţii trebue să tri
mită conturile. şi toate corespondenţa
din timp, altfel se produc inconve
niente de ambele părţi. 

- D-nii citori şi abonaţi din loca
lităţile unde avem Reprezentanţi (vezi
No. 3), se pot adresa cu încredere
d-lor pentru orice relaţii,' informaţiuni,
abonamente, colaborări, deslegări, etc.,
şi vor fi serviţi cu multă �bunăvoinţă.

- Anunţăm pe cititorii noştri că,
d-nii de mai jos, nu mai au nicio le
gătură cu revista noastră şi, ca atare,
nu răspundem de cele ce li se vor
încredinţa: 

Costică /. Diaconescu, Mizil: 
Mimv lefcăduş, Bucureşti. 
C. Albeştianu, Bucureşti.
Jacob Fuchs, Fălticeni şi 
Vasilică Ghilaci, Odobeşti. 

CĂRŢI DE VIZITĂ 

cu preturi conve

nabile se execută 

Ia Tipogr afia 

«DACIA» 

St r. Traian Noa 9 

Constanfa 

,, Vraja Mării" 

CUPON DE JOCURI 
Anul I, No. 4-5 

VRAJA MĂRU 

-- D-nii cititori, abonati, colabora
tori, corespondenţi, reprezentanţi şi
toţi prietenii noştri din Bucureşti, se
vor adresa pentru orice informatie, co
laborări, abonamente, etc, Redacţiei'
noastre din Bucureşti IV, str. La
birint 158-d-l.ui St. Stamate. 

- Colaboratorul şi reprezentantul
nostru din Călăraşi d. George Lotru,
anunţă urmMoarele lucrări în ma
nuscris: 

Somn, versuri. 
Flori de plumb, poeme în proză. 
Manechine.· roman din viata tine-

rilor decăzuti. . 
Toate trei în căutarea editorului. 
lu curând va apare «Biblioteca

revistei «VRAJA MĂRII>. N-rul 1 va
cuprinde: Taina Bătrânului de So
rel Avramescu. 

N-rul 2 : · Bizarerie de Alex. Beck. 
N-rul 3: Un bărbat despre femei

de George D. Râncă .. 
N-rul 4: d·l I. Braddelafrunteşti,
N-rul 5: d-l Panait Nicola. 
Biblioteca va ·apare 'lunar şi se va

vinde cu preţ modest, pentru toate
pungile. 

Cei ce vor să colaboreze, vor ·tri
mite iucrările din timp, tinând seamă
ca manuscrisul să nu treacă de 25

pagini de caet - şi un clişeu repre
zentând l pe autor. 

- Căutăm corespondenţi şi re
prezentanţi în toate oraşele din 
ţară. 

Oferfele însotite de 2 fotografii, 
se vor adresa administratiei. 

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

«Editura Noastră» de pe lângă Re·
vista «Luceafărul»,, din Bucureşti, str. 
Rozelor 28, oferă absolut gratuit
câte o carte literară tuturor colabora
torilor revistei «Vraja Mării». Trimite-ţi
ad,esa exactă la rev. «Luceafărul». 

. 

., w ...... , 
. • I 

f� 
Poşta Redacţiei 

N. Gherculescu. - Te asigur de
toată prietenia mea, crede-mă I 

Tittv Manolescu. - 1. Da, consi
derându-vă colaborator. Ati primit No.
1? 2. Multumim pentru frumoasele cu•
vinte ce ne-afi trimis. 

Vetufa Ştefănescu. - De ce nu vă
adre3aţi reprezentantului nostru? Vă 
oferă siguranţă şi economie, totodată t 

Monnv Militaru, Petrescu laur şi 
alfii.-Nu cercetăm lucrările scri
se pe ambele feţe ale hârtiei. 

Caius Jeanne Whitte . ...., Am luat
notă. Adresa d-lui N. Gherculescu:
str. Cluj 15, ·suc. li. Biblioteca nu va
apare aşa curând. 

Vraja Mării. - Nu aveţi nici o•
scrisoare la noi, până în prezent. 

Johnnv Raffes. -Am rretrimis cele,
3 ·n-re pentru a treia oară. Ati primit? 

Nicu Panozza.- Aveti scrisoare la 
redactie. 

uottfried Lutsch.-Mulţumim pen
tru serviciu. Aveţi grije de afişaj şi
propagandă. 

Pvkomar. - Multumesc. D·ra Cris
tescu nu, va plăti. nimic. Multe urări
.d b' . 1 e me ş, ... succes. 
Logică· 

X: Văzuşi pe fachirul ăla cum a în
ghiţit o sabie şi n'a avut nici pe dracul ?'

V: Mofturi - eu am înghiţii o ... 
moşie şi n'am păţit ni111ic. 

OICU M. TACU 

---------------------- �"'-2Mll.\.UU'll,l"Jll,!.,f-

TARIF PENTRU RECLAME 

D E 'l' A L I I IPentrulPentrulPentrulPenh ul 
I nr. 3 n-re. 6 n-re. I 2n-re 

O linie de tipar (coloană) litere obişnuite 15 40 75 130 
------

" " " " " " cursive 20 45 80 140 
------

,, " ,, ,. " a!dine 25 50 85 150 
--

" ,, " ,, " 
,, CAPII ALE 30 55 90 160 

I 

LA MICA PUBLICITATE: 

ORICE RUBRICĂ: 1 leu cuv." - CORESPOND.: 2 lei cuv. 

ABONAŢII AU 100/o REDUCERE 
ADMINISTRAŢIA Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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R U B .R I CA J O C U R I L O' R 

.,,CRĂCIUN" 
de Jean Pritzopol, L<><;o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
--

I. 

li. 

III. 
--1-1�, 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

XII. 

Orizontal: I. Isus 11 11enil pe lume pen
tru .... oamenilor; li. A lucra pământul ;-E
retic catolic; III. Mânuirea hanilor şi a ma
teriilor; I V. Acest ;-V. Ecou ; - fluviu ger
man; VI. Sărqătoarea de aniversarea naş
terii Mântuitorului; VII. Satulw1tal al Mân
tuitorw; Vili. A înghiţi 1111 lichid; - fiica 
lui lnachus ;-Pronume personal; IX, Lipsiţi 
de grai; X. Adverb; - A se �răbi; XI. l?u
găciune de Gounod către Fecioară (2 cuv.); 
XII. lmpăratul Iudeii din timpul când s'a
născut Isus; · Zile la Romani. 
· Verti.tal: ,J) Personagii ce au adus da

ruri lui tsus; --Şarpe; 2) Zeul răsboiului ;
- Lampă electrică spartă; - Din nou; 3)
De Criiciun serbăm pe a Măntuitorului; -
Quo ?; 4) Părloa�ă; - Băutură preparat."i
din miere; 5) Şoricari; - Organ · al răsbo-
1iului; 6) Mântuitorul; - Sclav spartan : -
posezi; 7) Termen comercial; - Localitate
în Franja; - Măsură de lungime; 8) Jumă
tate miere ; - Semn distinctiv al persoanc
�r cî!sătorite ; - Matematician norvegian; · 
tt) fir; - Mântuitorul.

ŞARADĂ 
de Mil'C<'a Florian, Piteşti 

Uneşte o apă rusească 
C'o afirmare românească 
Şi vei fi foarte bucuros 
Că vei da d'un lanţ muntos. 

PATRAT 
de Dona ]uanna şi Don Alfonso, Loco 

I_ _I_ 
-

-

I-

Vertical la fel. 

_,_ 
-

-1-

-

I 

Nume 

fructe 

Prăjit 

Cinstit 

lnceată 

redactată de P. SAMOFINA 

Des legătorii Jocurilor dl n No. 3 

CUPIDON. 

JOC IN PATRAT -� ...... _ -·

FERE 
EDEN 
REGE 
ENEA 

�JOC ALc:iEHR� 

Ml-RAC-OL. 

/\u deslegat toaf(' jowrile : 

Bârlad: Dumitru M. Ionescu, - Traian 
Dumitriu, - Alexei N. Petrof, - G. Pârga
ru, - C. Ouatu. 

Brăila : Nicolae Th. Christescu. 
Bucureşti: Cosmin Cicoare, Leihuşor !sac. 
Craiova : Jonel Constantin-locos. 
Fălticeni: Iacob fuchs. 
R.-Sărat: Stelian 'Macovei. 

. Au deslegat două jocuri:

Botoşani: Ecaterina Mursse. 
. Bucureşti: lcador Oh. Bănăţeanu. 
Buzău: Petrescu Laur. 
Călăraşi {lalomifa) : Dida Apostolescu şi 

Magda Atauasovivi, 
Constan/il : Jean Pritzopol, - DonrJa Jua

na şi Don Aifonso. 
Craiova : Mircea Georgescu. 
Frunteşti (Bacău): Ionel Braddelafrunteşti, 

N. Popn-Bărgeşti.
Oala/i : Tranquilla Sachetty. 
Piteşti: Mircea Florian, Ionică Bădescu

Blyon, Oh. Dănescu-Dag, Aurel Dă_nescu, 
Duta Georgescu. 

Ploeşti: Costel I. Vâlcu, - George Fătu, 
- Oabor R., Nicolae, - Pispiris V. Aris!. -
Tănăsescu M. Procopie.

R.-Sărat: Vetuta Ştefănescu. 

Au deslegat un joc: 

Valea-lungă (Dâmboviţa): Tantzy şi Titty 
Manolescu. 

PREMIUL a fost câştigai de d-1 G. Pâr
garn din Bârlad, care este rugai sa ne tri
mită adresa exactă. 

POŞTA· 

Pentru deslegători : Solutiile jocurilor se 
primesc timp de 15 zile dela apariv.a revistei. 
Se vor publica 1Îllmele deslegătonlor şi prin 
tragere la sorţi, se va oferi un abonament pe 
şase luni ·la „Vraja Mării" şi două la •Lu
ceafărul". 

Pentru colaboratori: Vă rugăm să aveţi 
răbdare. Toate jocurile primite le vom cer
ceta şi, pe cele găsite bune, le vom publica 
n� r8nti ;,, ",."''""" ,..,.. ... ; .. :: 1 ..... 
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Concurs literar 

Oferim un abonament pe timp de 
l/2 an la revista noastră, pentru cel 
mai bun acrostih. 

Conditiunile: 3 strofe cu inifialele 
«CITIŢI VRAJA MĂRII,. 

Termenul: 25 de zile dela apariţia 
numărului de fată. 

Rezultatul se va publica/ în No. 7 
din 1 Februarie 1934, 

Concurs de perspicacitate 

Premiu: un abonam.ent pe timp 
de şase luni, oferit de d-ra Du/a 
Georgescu, Piteşti. 

Problemă de cale ferată 

de d-l Ionică Bădescu-Btvon şi d-ra 
Du/a Georgescu, Piteşti. 

60 vag. 

w 
o 
< 
l:ll 

-• I Oară
C. de Argeş 

60 vag. 

I
Piteşti 

Două trenuri, a 60 de vagoane fie
care, se întâlnesc într'o ·gară care are 
2 linii: principală şt moartă. Pe cea 
moartă nu intră de• cât 30 vagoane. 
Ori, trenurile, trebue 'să se ducă fie
care spre stafia opusă. Cum a pro
cedat şeful statiei? 
N. R. - Răspunsurile se vor trimitţ, 

până la 15 Ianuarie 1934, pe adresa 
Cercului Cultural «Adoratorii Revistei 
VRAJA MĂRJI>, str. frafii Goleşti 
12, Piteşti. Rezultatul se va publica 
în No. 7 din 1 Februarie 1934. 

Concursul de desen 

Nu putem da, în acest număr re• 
zultatul, deoarece nu am primit niciun 
desen mulţumitor. 

Până în prezent, au trimis : 
Monnv Militaru, Bucureşti (slab) 
Nettv Kidorff, Călăraşi (incomplect) 
Rellu Costovici, Loco (idem) . 
Cosmin Cicoare, Bucureşti (literele 

prea mici) şi 
Alex. Beck, Bucureşti (idem) 
Prelungim, deci, publicarea rezulta

tului, până la 15 Ianuarie 1934. 

I. Rădulescu. ·- Se va publica numai car
tea de vizită. 

George Filofti. - Publicabile: Rombul şi 
Metagrama. 

Fannv Maxim. - Acceptabilă. 
Ionel Constantin-focos. - Din toată gră

mada, numai cartea de vizită. 
Nettv ·Kidorff. - Deslegarea ? 
Du/u Ene. - Sperăm că, pe viitor, ne veţi 

trimite ceva mai de soi. 
Fuia. - Scriţi pe o singură faţă a, hârtiei. 
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