


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
Dobry wieczór, nazywam się Mickiewicz, estem
Białorusinem, pierwszy w Polsce pisałem ak O’Hara
potem wszystko mi się poprzestawiało, do żony
zacząłem się zwracać per mebel, przez chwilę
myślałem o staniu się ednym
z tłumem prymitywów zadeptu ących Place de la Concorde
adidasami „Podhale”, mo a pycha zdraǳiła mnie i wyśmiała,
przez chwilę myślałem o staniu się ednym
z kosmicznym tonem Wszechświata, duchowym czynem,
świętością urzeczywistnioną, zostałem mistycznym kapralem
nawieǳonych paranoików zarywa ących
noce nad plastikowymi flaszkami wina za sześć anków
przed wy ściem do roboty na szóstą na czarno na budowie

właściwie przestałem pisać, czasami opowiadam klechdy
o Polsce, wzruszam publiczność, biorę za to pieniąǳe
właściwie przestałem pisać, coś wisi w powietrzu,
akieś oczekiwanie, kiedy przymknę powieki
wiǳę przez drga ące w upale powietrze czerwoną
spękaną skorupę ziemi, pokryte kurzem woły
ciągną wóz o wielkich drewnianych kołach,
przebiegam chłodne ścieżki Manali z ładunkiem
haszyszu na plecach, dżip przeciążony bronią z przemytu
mozolnie wǳiera się na porośniętą dżunglą górę,
odprowaǳany obo ętnym spo rzeniem Malgaszów, tych czarno-
skórych Chińczyków.

w nocy buǳi mnie bicie bębnów i azgot tureckich piszczałek
w ciszy wpatru ę się w sufit, akbym miał dokądś echać,
akbym miał złapać hiva i umrzeć, akbym dawnie latał cały
teraz tylko ako saǳa.

¹*** — w spisie treści wiersz występu e ako dobry wieczór, w tomiku na stronie z wierszem tytułu brak.
[przypis edytorski]
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