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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
szedłem i szedłem szeroką doliną

przez rumowiska głazów, wciąż wyże
ednym z e zboczy, na przełęcz, skąd
nagle otworzył się widok na biały
lodowiec schoǳący aż do eziora

w dolinie po drugie stronie; lód
wpełza pod wodę, aż odłamu ą się kry
wygląda ące z daleka ak białe cielaki
na zimnozielone łące — kolory

tak krystaliczne i mroźne, że chłód
przebiega ciało, leżące wygodnie
na szorstkim granicie zalanym
słońcem. środkiem przełęczy

przechoǳą trzy maleńkie figurki, mogę
dostrzec szczegóły stro ów, a nawet
— wiatr wie e w mo ą stronę — słyszę
strzępy ich rozmów, wszystko na

mie scu, nawet podłużne czerwone pasmo
chmur przez całą szerokość nieba — skąd
wiem, że to sen — skąd wieǳiałem, że nie
był — za pierwszym razem

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