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Chińczycy ogląda ą goǳinę w źrenicach kotów. Kot
Czas, WiecznośćPewnego dnia mis onarz, przechaǳa ąc się przedmieściem Nankinu¹, spostrzegł, że

zapomniał zegarka, i zapytał małego chłopca, która goǳina.
Chłopaczek z Niebieskiego Cesarstwa zawahał się; po czym, rozmyśliwszy się, odparł:

„Powiem za chwilę”. Niezadługo po awił się z powrotem, trzyma ąc w ramionach barǳo
tłustego kota i patrząc mu, ak się to mawia, w same białka, stwierǳił bez wahania:
„Niebawem południe”. A est to prawda.

Co do mnie, eśli pochylam się nad piękną Feliną², wspominaną chętnie, która est Zmysły, Flirt
zarazem zaszczytem swe płci, dumą mego serca i wonnością mo ego ducha, czy to bę-
ǳie nocą, czy za dnia to bęǳie, w świetle prze rzystym lub w gęstym cieniu, na dnie
e oczu, godnych poǳiwu, wiǳę zawsze goǳinę na wyraźnie , zawsze ednaką, goǳinę
przestronną, uroczystą, wielką ak obszar, bez poǳiału na minuty ni sekundy — goǳinę
nieruchomą, które nie wyznacza ą zegary, a przecież ulotną ak westchnienie, szybką ak
rzut oka.

I gdyby kto nieproszony nadszedł, by mnie rozpraszać, podczas gdy we rzenie mo-
e spoczywa na te urocze tarczy, gdyby aki bezecny i niewyrozumiały Geniusz, akiś
Demon sprzeciwu po awił się, by mi rzec: „W cóż to wpatru esz się tak pilnie? Czego
szukasz w oczach te istoty? Dostrzegaszże goǳinę, rozrzutny i bezczynny śmiertelniku?”
odparłbym bez wahania: „Tak, wiǳę goǳinę; to Wieczność”.

Prawda, zacna damo, że to madrygał³ ak się patrzy, i równie emfatyczny ak ty sama? Dar
Zaiste, tak miłe mi było wyhaowanie tego pretens onalnego podarku, pełnego dwor-
ności, że w zamian gotów estem niczego nie żądać.

¹Nankin — miasto we wsch. Chinach nad rzeką Jangcy. [przypis edytorski]
²Felina — imię związane z łac. felinus: koci. [przypis edytorski]
³madrygał (lit.) — krótki poemat miłosny na cześć damy serca, wywoǳi się ze średniowiecznych Włoch.
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