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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

Hrastnik¹
co pewien czas konduktor wsuwał głowę przez drzwi
i wykrzykiwał coś, czego zupełnie nie rozumiałem
choć był to w końcu ęzyk mo ego ǳieciństwa. chyba
choǳiło mu o to, czy nie dosiadł się ktoś nowy
komu mógłby oglądnąć bilet — czułem się taki spo-
ko ny i rozluźniony, lubiłem myśleć o sobie ak o kimś
kto po prostu przy mu e kra obrazy przesuwa ące się
za oknem w ukośnych promieniach słońca, kogo czeka

wieczór, ustru ące pół goǳiny na wylotówce w
kierunku granicy, odwrót do Mariboru, autobus
nie taki w końcu strasznie drogi, noc na betonie
pod nieukończonym wiaduktem. Czech który woła
„oni — Brno i a — Brno!” i cały est radością
z włosami rozwianymi w biegu do furgonetki właśnie
hamu ące daleko w przoǳie, spacer poboczem autostrady
z chwilowym zna omym — Rumunem, mówiącym tylko po węgiersku,

wraca ącym do siebie do obozu w Traiskirchen.
ząb wyłamany na orzeszku ziemnym w samochoǳie
młodego Austriaka, powolne oswa anie się z myślą
że czas ednak istnie e i tyle, tyle rzeczy
których nade ścia nie mógł nawet przeczuwać.

¹Hrastnik — mie scowość w Słowenii; w spisie treści wiersz występu e ako pobocza autostrady. [przypis
edytorski]
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