


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

(Olsza)

— coś mnie tknęło.
— coś mnie tknęło, tak się to chyba wymawia.
proszę, okazu e się, że zapadnięcie wieczoru
to nie est nic innego tylko wieczór który
zapada. i eżeli czasem mówimy zapadnięcie wieczoru
zamiast zapada ący wieczór to mamy na myśli
tyle, że właśnie ten wieczór w tym czasie
właśnie taki est — zapada ący. a to nie wszystko!
eszcze est piękny zapach bzów!


wytupywać butem rytm nanigo:
tup — tup — tara — u — ta u — ta u — ta (cztery
razy lewą) — facet koło mnie zaczął
tupać, chaotycznie. im barǳie tupać,
tym barǳie chaotycznie, że estem
opiniotwórczy, psiakrew — schowałem
nogi.


esteśmy na olszy, i to est
sekunda toniki która musi stać się kwintą dominanty.
inacze świat skiśnie. przepadnie. czy ty
nie reagu esz uż na ezusa? uż racze na mnie
mówią urek, ale nie, reagu ę. po prostu
nie usłyszałem. cześć, puhihihi ona się krztusi
(na zapas). i zaczyna ą barǳo miło rozmawiać.
barǳo mili w swoich białych podkoszulkach.
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