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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

Spalato¹
ostatnio na ogół nic. gorąc. nie
spałem i w głowie zaczęło mi skwierczeć
wszystko łączy mi się ze wszystkim
w przecudne fantasmagorie, niestety
zwykle robi się z tego akieś chu stwo
wszystko ze wszystkim, nie niesie żadne
informac i. tymczasem robi się noc,
na chodniku, przetacza się towarzystwo,
rozbawione, do Warszawianki. znienacka
Eǳia dosta e kwiaty, więc reszta zaraz
woła że to Włoch, to Włoch i dlatego.
zaraz się okazu e, co z niego za
Włoch, sono slawo, da Spalato,
fuggito dalia guerra. no tak, noi slavi
mamy na ogół dość przerypane. więc nic
nowego, ak mówię.

¹Spalato — w spisie treści wiersz występu e pod tytułem gorąc. [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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