
OMUL: INVENIE; pe sinei s’a inventat. Vrând, a populat vidul cu
priveliti, anotimpuri, civilizaii. Deaceia natura, nimic decât complementul sensibilitii noastre. N’am
descoperit niciodat ! Numai profeii, artitii-itii-itii descopereau preexiztena. Maimua im
personal OH se minuna. Pentru dânsul s’a creiat mitul fabul. Din pricin-i am zcut în

pseudo-ruralism. H
 Trim definitiv sub zodie citadin. Inteligen-fîltru, luciditate-surpriz.

RitfU-vitezâ. Baluri simultane... atmosfere concerteaz — miliarde saxofoane, nervi de tele^

graf din equator pân în poli —fulgere; planeta de steaguri, uzini: un steamer gigant; danul
mainelor peste slvi de bitum. O rscruce de ev. Clase descind, economii inedite se construesc.
Proletarii impun forme. Cresc noi psiho-fiziologii.

Propriile invenii ne-au covârit. Gândul trebue s depeasc însi viteza. Vasali
visului trândav, ne trebue suzeranitate. Moleii de beatitudini i autocompasiuni romantice. Ne
 vrem de beton armat. Hipertrofia eului, ne-a devalorat moned fr etalon. Ce inflaie de
genialitate!!!
Nu indivizi arhangheli plutind peste societate; prini în angrenaj trim în, prin, pentruea. Unul
reprezenta; reprezentm îns tofi- Mecanici pasionai de o preocupare. ATÂT.

 Destule rtciri printre intelectualismeI Comici intelectuali destul!

Stlii  Din cunoatere i desesperare reinut a nscut stilul marilor epoci;
aceleai cauze nasc stilul celei de acum. Odinioar, umanitatea pigmeic psihicete fa de

 natur ; acum fa de natur i fa de fora motrice inventat de noi.

Deaceia: necesitatea integrrii noastre în natur; necesitatea înlrii noastre
sensibile la o altitudine nou.

INTEGRAL ofer certitudine.
Adolesceni s’au amuzat cu farse ; contimporaneitate era sinonim fars. Ne rupem de fars, de
admiraia snobâ din halluri cosmopolite, de repetiii dup repetiii.

Jurnalismul a intuit sensul vieei moderne, exploatând brut, o via care nu cere interpret.
Salahor, vame, comentar sentimental. Experiena ne-a oferit îns severitatea lucid fr senti
mentalism.

 Artiti-seismografe, — cetitori spectatori, i voi oameni cum se cade, fiii
diafragme !

INTEGRAL fr protectoratul oficialitilor majore i minore aduce la
acela numitor standardele vitale, artistice. Desrobii de semidoc, croim drum peste leuri de
coli i ini.

INTEGRAL predic esena expresiei primare.
Tradiia: Inteligena norodului, evadat din pastiul etern natural. — i

tehnica. Imaginaia colectiv a cldit basm. cânt, culturi, deapururi viabile I

NOI: Sintetizm voina vieei din totdeauna, de pretutindeni i eforturile tuturor expe
rienelor moderne. Cufundai în colectivitate, îi creim stilul dup instinctele pe care
deabia i le bnuete.

 Surzii n’au auzit nici acum m
Indrsnetii s’au alturat de noi!
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