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Żygające¹ posągi
Pani Sztuce

Na klawiszach usiadły pokrzywione bemole,
Przeraźliwie się nuǳą i ziewa ą Uaaaa…
Rozebrana Gioconda stoi w ma tkach na stole
I napiera się głośno cacao-choix².

Za oknami prześwieca żółtych ale esienność,
Jak wędrowne pochody biczu ących się sekt,
Tylko białe posągi, stro ne w swo ą kamienność,
Sto ą zawsze «na mie scu», niewzruszenie correct³.

Pani ǳisia , doprawdy, est klasycznie… niedbała…
Pani, która tak zimno gra sercami w cerceau⁴,
Taka sztywna i dumna… tak cudownie umiała
Nawet puścić się z szykiem po  szkłach curaçao⁵.

I przeǳiwne, ak Pani nie przesta e być w tonie,
Będąc zresztą obecnie na zupełnie moderne⁶. —
Co środy i piątki w Pani białym salonie
Swo e wiersze czyta ą Iwaszkiewicz i Stern.

A a — wróg zasadniczy urzędowych kuluar,
Gǳie się myśli, i kocha, i rozprawia, i e,
Mam otwarty wieczorem popielaty buduar
Platonicznie poǳiwiać Pani déshabillé⁷…

Ale teraz, ednakże, niech się Pani oszali, —
Nawet loka drewniany uż ośmiela się śmieć…
ǲiś bęǳiemy po parku na wyścigi biegali
I na ławki padali, zadyszani na śmierć.

¹żygające — popr.: rzyga ące; mamy tu do czynienia ze świadomym zabiegiem autora, est to nie tyle błąd
ortograficzny, co błąd futurystyczny. [przypis edytorski]

²cacao-choix — likier kakaowy otrzymywany z ziarna lub proszku kakaowego, zawiera -% alkoholu.
[przypis edytorski]

³correct (ang.) — poprawny. [przypis edytorski]
⁴cerceau (.: okrąg) — serso; gra rekreacy na polega ąca na rzucaniu i chwytaniu wiklinowego kółka na

kĳek. Wywoǳi się ze starożytnego Rzymu, popularna w XIX i XX w. [przypis edytorski]
⁵curaçao — nazwa gatunkowa likierów wytwarzanych ze skórek gorzkich pomarańczy; powstała od nazwy

wyspy Curaçao u wybrzeży Wenezueli, gǳie uprawiano gatunek gorzkie pomarańczy. [przypis edytorski]
⁶moderne (.) — nowoczesny. [przypis edytorski]
⁷déshabillé (.) — negliż, dezabil, ranny albo nocny domowy stró kobiecy lub żartobliwie: niekompletny,

niedbały stró . [przypis edytorski]
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A, wpatru ąc się w gwiazdy cału ące się z nami,
W pewnym ǳikim momencie po ǳiesiątym Clicôt⁸,
Zobaczymy raptownie świat do góry nogami,
Jak na filmie odwrotnym firmy Pathé & Co.⁹

I zatańczą nonsensy po ulicach, ak ongi,
Jedne nocy pĳane od szampana i warg,
Kiedy w krzakach wiǳiałem ŻYGAJĄCE POSĄGI
Przez dwunastu loka ów niesiony przez park.

⁸Clicôt — choǳi o markę szampana produkowanego od  r. przez Veuve Clicquot Ponsardin w re onie
Reims we Franc i [przypis edytorski]

⁹Pathé & Co. — firma założona przez braci Charlesa, Emila, Jacquesa i Teofila Pathé w  r. (początkowo
ako Pathé-Frères). Produkowała kinematogra, fonogra i sprzęt pro ekcy ny, sta ąc się potentatem w te
branży na rynku mięǳynarodowym. W  powstało Pathé Cinema za mu ące się produkc ą filmów. [przypis
edytorski]
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