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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

Niepostrzeżenie¹,
zrobił się sezon na pomidory. porzuciliśmy
modernistyczne mroki (polityką tak czy tak
nie za mowaliśmy się — ot, porzucać kamolami,
poganiać z zomownią; inacze niż tamci

co potrzebowali odbitych nerek robotników
z Radomia żeby wznieść się na wyżyny talentu
— ale cyt, dosyć o tym, reklama porównawcza
est zabroniona w polskie telewiz i) nadeszła

pora pomidorów — łagodne, liliowe zmierzchy
swobodny przepływ ciepła mięǳy czubkiem
głowy i wygrzanym asfaltem, rozświetlone
place pełne luǳi, przestrzeń

przenika ąca ciało — eżeli Koniec Świata
nie nastąpił tamtego listopada, kiedy ciemność
stała się gęsta i zawiesista — wygląda,
że potrwa dłuże , niż się wydawało.

¹Niepostrzeżenie — w spisie treści wiersz figuru e ako pora pomidorów. [przypis edytorski]
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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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