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MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

***¹
wiǳiałem zamrożone pałace, lewą wiosnę
tłumy maszeru ące po skutym lodem stawie
wyraźnie czułem ślady trzech zębów akichś
wideł w środku pleców i
lodowaty wiatr szale ący wzdłuż kręgosłupa
od wyciągnięte ręki do ręki dwa kontynenty
i szereg po szeregu zbliżał się do krawęǳi
w krótkie chwili lotu mie sce
tylko na przelotną myśl czy na
dole czeka woda czy piasek i tłuczone szkło
i hałas i wzbiera ący szum wygłaszałem
swo e kwestie z rękami na szwach spodni
nie dopuszcza ąc na myśl wiǳiane nęǳy kwiatów
i wszystko nam się pomyliło
na prostsze słowa uznaliśmy za
na barǳie niebezpieczne
a wiatr tłukł szyby samym dźwiękiem

¹*** — w spisie treści wiersz ﬁguru e ako

; na stornie utworu tytułu brak. [przypis edytorski]
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