


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
ǳieci nasze
pogryzły cuǳe ǳieci
ale pamięta , ty masz być czu na
zwinna ak myśliwy w lesie przechodniów
w każde chwili
mogą rzucić do któregoś ze sklepów
ǳieci nasze
podobno wielu luǳi
widu e nocami żółtą gwiazdę z ogonem i promieniami
ucieka po niebie akby ą ktoś gonił
ǳieci nasze
wychylone z ko ców zagarnia ą
powietrze zaciśniętymi piąstkami
ukazu ąc zęby wąskie i ostre ak
małe szpileczki

¹*** — w spisie treści wiersz występu e pod tytułem uaa a II, na stronie utworu tytułu brak. [przypis
edytorski]

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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