
34

ilôt physique Seuphor sous l'aile de Mondrian
sous les drapeaux sérieux duHéo*Plasticisme
battant le pavillon très pur

»

I échappée belle,de 1 art
; erçfi n mesure d hygiène
i raliez-vous tous au pavillon du grand secours
| du grand sérieux quand nous serons mleux^eçUi
|| et disparaisse la flore sous lé regard ïiéoE -

1 ’ilot physique sort des cavernes
il ose construire dani le clair
il lève la tête
où i 1 n’y a que le grand bleu
et le grand gris et le grand blanc ]
et le grand noir et le soleil tout feu _ J
suivi des synonymes bonheur sagesse connais
et de la joie ...
quil ne faut pas confondre encore

sauce

mais il faljlait y penser si j ose dire
être déjà e|t non choisir et choisir bien quand-même

lait prendre contact
gtemps et sous le juste signe

mais il fal
marcher Ion

M. Seuphor
16 moi 1920

Filozofja aktualnoci
WOCHY 1926

12 maja 1926 r. pod postaci podróy na biegun w
balonie sterowym, wraliwo na pikno i poetycka 'bezin
teresowno, których (przedstawicielem by Wtedy Rolf
Amundsen, kierujc si ku pónocy, definitywnie opuciy
terytorjum woskie. Jedyny pan terenu: wola fizyczna.

HOROSKOP:

Jeeli macie módek w brzuchu, to przypomnijcie sobie,
e jestecie zrodzeni pod szczliw gwiazd. Bdziecie
mieli lekki apetyt i zaoszczdzicie pikny grosz na apéri
tifach. Przyszo: bdziecie marszakiem albo hersztem
bandy i dokonacie podbojów. ycie nie powinno dla was
by zudzeniem optycznem, albowiem nawet w cikich
chwilach bdziecie si dobrze odywiali. Przestroga: nie
zapalajcie nigdy jedn zapak trzech papierosów (zda-
rzyby si mogo wtedy, e adnie zaczwszy nie pocign

 libycie dugo i e umarlibycie nagle na skrzep krwi).
Wola fizyczna, któr lubicie, byaby brakiem przewagi
czerwonych ciaek krwi instynktu, który naley pielgnowa
dla piknego kocowego wybuchu. Oddajcie mocz do kie
liszka i zobaczycie. Wyraajc to w sposób bardziej umiar
kowany: paz cae usta, który mie czoo podnie przed
rodzajem ludzkim i którego si wielbi, bo jest brzydki.

Ale wy, których przeladuje to, co nieznane, wy których
myl drczy to co niemoliwe, przypomnijcie sobie, e
Amundsen z bieguna wiadomo przynosi, e biegun jest
pikny i e na pytania niema odpowiedzi.

Otó skazujcy i skazani zostali na mier skazani i
nigdy adna sprawiedliwo nie zdoa rozwika kwestji
(bardzo zreszt wzgldnej) winy stron lub niewinnoci
silniejszych lub te sabszych. Idcie wic ze skarg do
Boga Ojca, wy których myl uporczywie drczy to co
niemoliwe, a zobaczycie, — wy których z poród tylu zna

nych rodków o taki niesmak przyprawia awa przy
sigych «tego moliwie najlepszego ze wiatów.»

Tableau-poème. P. Mondrian ei M. Seuphor.

DOBRE RZECZY

albo

SKLEPIKARZ Z NAPRZECIWKA

mój sklepikarzu kocham ci
masz same dobre rzeczy

SARDAIGNE SARDYNJA

Sardaigne
Sardaigne
sempiternelle Sardaigne
Sardaigne sempiternelle
jamais sardogne et toujours Sardaigne
daigne doyenne des sardines

Sardynja
Sardynja
senwieczna Sardynja
Sardynja senwieczna
nigdy sardonja i zawsze Sardynja
dziwna dziekanka sardynek

M. SEUPHOR.


