
Spirala desvâririlor epocei de mecanica, impune vast i realizarea integral a trupului, de pân
acum, insuficient.
Intre efortul de valori metale i rsunetul inveniilor — neaprat — procesul de coresponden

social se violeaz brusc, profitând tezaurul noului ev. Prin paii orelor electroide intuiia vital înde

plinete ceteni — satelit spintecând armura vremii. In locul templelor de confesie i peniten

sufleteasc, realitatea reliefului geometric i rigid a sport-clubului, uzine; pentru pulsul dinam î
novator.

Micare supl, intens agil, iat ce poate tresri curent, corpul laborator precis, corpul dur flexibil.
Linia atlet închegat, pulsând viril în rezonana concertului actual urban. Cu sensibilitatea romantic

din trecut trebuie s cad în roile evoluiei i anemia trupului
 — pentru performana muchiului elegant fecund — deplin

în atelierul cu viziuni inedite al inginerului intelectual, ingine
rului rabotnic.

Echilibrul mecanic al fiecrei micri pornite masculin i geneza
articulaiilor precis destinse, e în simfonia noului ritm. Sportul
boxului-—antrenamentul de cea mai complet educaie fizic —

este excelent. Boxul sezizat în senzul lui real estetic de factor

vital; fr viziunea pumnului barbar.
Emulaia spontan i dârz pentru nivelarea statului fizic. Ac
iunea plin a corpului integral elastic dansator. Luciditatea i
calmul indispensabil temperamentului de citadin lâng*' motor i
autobuze, de pieton prin alfabetul modern al strzii sau cltor

cu acceleratul i avionul. Doctrina corpului în perfect gravitaie

i manifestri spontane.

Egal cu perfeciunile noastre intelectuale, cultura muchiului
inventiv, concentrat, a devenit inerent.

Intre arhitecturile noui create pe perfect baz de plan solid

inut în beton, fr ornamentaiile sentimentale, în muzeul de

maini al vremii i furnicarul Ford-urilor prin bulevardele larg
sparte, cerem' ceteni perfect desvoltai, deplini cu atelierele
veacului în sânge. Vrem sportsmani i sportsmane inundând co-

reograf arena secolului, în locul perechilor flirtând blazat i
onanist în saloane. Vrem construcia americanului boxeur, ritmul

dansatorului negru, vigoare necontestat masculin în jass-ul

zilelor i creaia creerului pur filtrat de corpul atlet sevos.
Cum vrem opera intelectual : Einstein, Freud etc., vrem

fora organic în trunchi încheiând : Dempsey, : Tom Gibbons,

Harry Wills, Louis Firpo, Paavo' Nurmi.
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