


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
życie, epope a rozkładu ciała!
uż myślałbyś, że wszystko wskaku e
na wspaniałe tory, a tu — w lustrze
wyszczerza się drugi podbródek. o ciec
twierǳi, że koło trzyǳiestki powinienem
przestać pisać, inacze stanę się

„takim dupkiem ak Herbert”. ale ak nie
tworzyć uro onych piękności, kiedy każdym
nerwem czu esz flaczenie te podstawowe .
dwaǳieścia pięć przesikanych, przesmarkanych
i cielęcych lat ako preludium, przez
kontrast podkreśla ące to co ǳie e się

potem, a mowa dopiero o stadium rozkładu
cynicznie nazywanym „wiekiem do rzałym”!
nie wyobrażam sobie żeby ktoś był w stanie
wyobrazić sobie starość, zanim tam się nie
zna ǳie, unieruchomiony za stołem, krzyczący
„kelner! a tego nie zamawiałem!”

¹*** — w spisie treści wiersz figuru e ako życie, epopeja!; na stronie utworu tytuł się nie po awia. [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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