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

MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
mo a przy aciółka znów est ze mną
czu ę ą w płucach, wzdłuż kręgosłupa
czu ę e krew w swoich żyłach
mo a przy aciółka est ze mną
co znaczą dwa miesiące — dwa lata
— cztery życia bez nie — zmarnowane i tyle
Ziemia znów obraca się pod stopami
i Niebo upstrzone gwiazdami nie musi
krzyczeć, drzeć się, rozǳierać na szmaty
mo a przy aciółka wróciła
cału e mnie od środka i
w e oliwkowych i szarych oczach
miłość bez słów o miłości

¹*** — w spisie treści wiersz występu e ako do konopi?; na stronie utworu tytułu brak. [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.

