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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

Z życia Indian¹
kiedy mrok zgęstniał ustawiłem aparat
w tym mie scu, skąd rycerz pod Adasiem
wygląda, akby miał fiuta zamiast miecza

wcisnąłem wężyk, zablokowałem, potem wszedłem w kadr
zapytałem sam siebie: que pasa, zmieniłem mie sce
może wy dę na zd ęciu ako duch, rozmawia ący sam ze sobą.

raz we Wrocławiu zrobiłem takie zd ęcie, było mnie czterech,
duchów. Kreska sieǳiała na ławce
koło koliska łańcuchów okala ących statuę

minę miała eszcze barǳie tragiczną niż zwykle.
co robił Tomo? aha, biegał po podwórkach przy
Brackie i wołał: da cie mi kamerę wideo,

eszcze nigdy niebo nie było tak niebieskie,
teraz wiem na pewno dlaczego Morrison się obsunął
dlaczego musiał skończyć tak ak skończył

to chyba wszystko. na drugi ǳień
nagrałem sobie koncert Colemana: In the Golden Circle
chyba z analogu, bo trzaski. to tyle.

¹Z życia Indian — w spisie treści wiersz po awia się pod tytułem jasność w grudniu. [przypis edytorski]
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