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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

Zaczyna się różowa chwila¹
zaczyna się różowa chwila
wyblakła noc raptownie sta e się świtem
właśnie tak, przelotnie, różowie e
e ciało, kiedy zakwita spod materiału

coraz więce nieba zagarnia świeży blask,
spycha ąc na bok wodnisty atrament obmywa ący
ostatnie gwiazdy. różowy świt przypatru e się
znad horyzontu, w ciszy. dokładnie tak samo

przesuwa się brzeg e ubrania, tak samo
różowią się e policzki. barǳo ulotna
i delikatna chwila. bo uż za chwilę est

śmiała i oczywista ak ranek — za chwilę
południe, spiekota, oddech przyspiesza,
zasycha nam w gardłach.

¹Zaczyna się różowa chwila — w spisie treści wiersz figuru e ako różowa chwila. [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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