Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Prozowierszem
Od zielone lampy
na białym obrusie
kładą się półkola
ekstatyczne.
Chryzantemy milczą.
Pianino słucha.
Biały mops na pomarańczowym taburecie.
Granatowe niebo est usiane gwiazdami, ak sztandar amerykański.
Z okna trzeciego piętra wy rzał lunatyk i nie spotkawszy księżyca wrócił w łoże małżeńskie, ak przyzwoity obywatel.
A księżyca nie ma. —
Księżyc ma stosunek z kotem na dachu sąsiednie kamienicy.
Zegar cyka:
Już — czas. Już — czas.
Teraz wrócę uż zaraz ze swo ego koncertu,
pełen owac i,
recytac i
i wibrac i,
ak potrącona mandolina.
Kiedy wbiegnę po schodach i stanę na progu.
mops ugryzie mnie w łydkę,
a ty podniesiesz się wolno ze swo ego maleńkiego, utulnego fotelika.
Bęǳiesz wyższa i smukle sza niż zwykle,
a po końcach loków, co ci spada ą na szy ę, poznam, żeś na mnie czekała.
Dlatego powiem akna o bo ętnie :
«ǲień dobry».
I — «Śliczna pogoda…»
A potem — «Strasznie mi się chce pić».
Wtedy ty pode ǳiesz do mnie zupełnie blisko-blisko
i bez słowa podasz mi swo e małe,
wykro one,
ładne
usta.
Pochylam się nad nimi i pĳę,
aż powoli lampa, mops i porcelanowy Paderewski zaczyna ą tańczyć akiegoś ǳiwnego
cake-walka,
coraz pręǳe , coraz pręǳe ,
a pośrodku tego wszystkiego
sieǳi wielki czarny kot z zielonymi fosforyzu ącymi oczyma,
które znam tak dobrze.
Ale po trochu i te oczy zaczyna ą się powlekać lekką, puszystą mgłą,
a skądś z daleka,
z zaświatów
słyszę cichy, mistyczny szept,

ak szelest strun
wieczorem.
— Zanieś mnie na otomanę… —
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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