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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
ołów i radykalizm:

czwartego stycznia do czwartego lutego
kiedy zestalony ołów chrzęści pod butami

kiedy wymyślam słowa do piosenki
he doda doda hoda
radykalizm kiedy mam zamiar

śpiewać wszystkie permutac e:
de hoha hado doha
radykalizm(?) kiedy wbĳamy gry w paczki,
następu e straszliwe sprzężenie, milic anci,

akieś siusiary wypĳa ą nam piwo
ołów kiedy rokendrol sta e się
zastępczym ęzykiem, ak pogoda czy polityka
upiory modernizmu, szare ciała, słowotok
druty krzyżu ą się, tramwa e, Bagatela,
ołów i radykalizm, „retoryka”
i „histeria”, umyć włosy i uż, Bolek i Lolek,
wygłaszam akieś sentenc e, doszedłem
do punktu, mówię, w którym teatr pomięǳy ludźmi
przesta e mnie interesować, Tomo
znad butelki Schwechatera: a ak
sobie wyobrażasz, ak ma się po awić
wielka namiętność, eśli nie przez ten teatr — ołów
i radykalizm, maleństwo
nie estem maleństwo, urosłam centymetr
no co ty, kiedy?
a, przez ostatnie cztery lata.

¹***— w spisie treści wiersz występu e ako czwarta zima; na stronie utworu tytułu brak. [przypis edytorski]
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