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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

O doniosłości klasy robotniczej¹
myślisz, że nie wiǳiałem tych tysięcy mężczyzn
z początkiem każde zmiany przemienia ących się
w brudnobure E.T. w gumiakach, z nonszalanc ą
odbĳa ących karty w zegarze, uchyla ących
hełmów przed oleodrukowych kolorów św. Barbarą
w nadszybiu. te wagoniki z węglem w telewiz i
to kamuflaż (o właściwym celu kopalń się
nie mówi) większość z nich pod ziemią po prostu
ustawia się w korytarzach, twarzami na zachód,
cierpliwie, na trzy zmiany, drepczą w mie scu.
(wiewiórka biegnąc w mie scu wprawia bęben w ruch)
nie pyta mnie więce , ak to est, że się Ziemia obraca.

¹O doniosłości klasy robotniczej — w spisie treści wiersz występu e pod tytułem siersza. [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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