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Lili nuǳi się
Na kuszetce, przykryte skórą aguara,
Słomianowłosa Lili
Z oczami fiołkowo-czarnymi, ak chinka,
Zwinięta w kłębek czyta Maeterlincka,
Ceǳąc przez białe zęby srebrny dym cygara.
U e nóg, na szerokie , śniegopłate kozie,
Olbrzymi ryżobiały Saint-Bernard
Napoleon
W wyczeku ące pozie
Drzemie.

Leniwa czyha ąca cisza popołudnia…

Książka z szelestem upada na ziemię.

Lili ziewa, ak kot.
Przeciąga się długo, żmudnie…
Siada,
Miniaturowe stopy opiera ąc o psa…
Jest «interesu ąco» blada,
O ustach barwy karminowe szminki.
Może trochę za szczupła w ramionach.
Ma drobne, ǳiecinne plecy
I długie, linĳne nogi ǳiewczynki
Lubieżnie-miękkie modelac i Ropsa.
Sieǳi zapatrzona w okno.
Za oknem deszcz pada.
Drzewa mokną.
Jesień…
Luǳie choǳą w kaloszach po błocie…

Lili est zimno.
Ściąga z oparcia czarny szal fokowy
I otula się nim po szy ę.
Jest, ak małe ǳikie kocię.
Miękkie. Drapieżne. Niczy e.

W salonie na zegarze wolno bĳe druga…
W klatce nad drzwiami,
Walcząc ze snem,
Wielka zielona papuga
Krzyczy swo e wieczne:
«Je vous aime!»
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Napoleon macha ogonem.
Łasi się.
Poda e łapę.
Lili głaszcze go miękko, z odwróconą głową…
Nagle pies ze skowytem odskoczył dwa łokcie
I wtulił się w kąt, za kanapę.
Lili śmie e się krótko, nerwowo,
Ogląda ąc pod światło różowe paznokcie….

Zaciąga się cygarem.
Dymi.
Chłoszcze szpicrutą swo e boskie uda.
Dym sączy się.
Znika.
Wĳe się, ak szeroka, popielata smuga.
Aż układa się w górze
Literami:
NUDA.

Cicho.
Zegar cyka.
Krzyczy papuga.

Lili zda e się nagle, że e pokó ziewa…
U e nóg
W fałdach spływa ących tkanin
Szeregiem kart otwartych ziewał Siewierianin.
Pod ścianą z płytkie , wymoszczone niszy
Pianino szczerzyło zęby swych klawiszy.
W wazach ziewały kwiaty senne, ak zatrute…
Lili wsta e.
Mnie w ręku szpicrutę.
Tremo odbĳa ą mętnie.
Podchoǳi do okna.
Za okna firanką różową
Pochmurny ǳień esienny nuǳił się deszczowo…
Paszczami bram ziewały senne kamienice…
Milczy.

Psa, co się powlókł za nią, potrąciła nogą.
Patrzy długo na ulicę.
Ulica pusta.
Jakby luǳie wymarli.
Nikogo…
ǲwoni.
W drzwiach sta e czarny, glansowany Charli…
Chwila — Oczekiwanie — Za oknem deszcz le e…

«Podać mi auto. Po adę w ale e!»
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