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

MIŁOSZ BIEDRZYCKI
*

Mitteleuropa¹
pies zeżarł uż pół księżyca, ktoś wstawił
ruskie radio zamiast szybkościomierza.
pęǳi auto przez noc, nawĳa na koła
czarny makaron szosy. ruskie radio
odtwarza mowy Schönberga, powietrze
granica za Mikulovem, ledwie zauważona,
tylko linie na szosie teraz o niebo
lepie widoczne. wioski tak samo ciche,
spadł deszcz, lekki, a ednak zerwał się
z nieba.

¹Mitteleuropa (niem.) — Europa środkowa; w spisie treści wiersz występu e
pod tytułem pół księżyca. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
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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
Towarzystwapół
Przy
aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bi-
 do
księżyca
bliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

