Odpowiedzi do zagadek:
1. Używają kroków jako miary („Ja krokiem izbę mierzę, gdy zdrętwieją nogi!”, „Świat ten
mierzyłem małym groźnym krokiem”, „To nie my w Zonie – to nam odebrana Zona / Nam
ją niepewnym, ale własnym krokiem mierzyć”)
2. Źrenice (Astrolog i Wygnanie z raju)
3. Żmija – jest podmiotem lirycznym Kołysanki dla Kleopatry
4. „Małpa się w zwierciadle gnie” – Sąd nad Goyą i „Osioł w lustrze się przegina” - Zbiór zwierzęcych sentencji o III RP
5. Niewąskie (Bluess Odyssa, Karnawał w „Victorii” i Korespondencja klasowa)
6. Coś Ty („Będzie z tego z dziesięć zwrotek!”)
7. „Ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi” – Epitafium dla Wysockiego, „Tu ruda ladacznica ropuchę ma na sromie” – Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany
Boschem, „Natalka za to ruda jak rydz…” – Kosmopolak. Paryż II
8. Wszy – ocaliły podmiot liryczny Nawiedzonej, wiek XX
9. „Koń wiosnę poczuł i rży” – Wiosna 1905, „Świtem ptaki w niebieskim zapachu szaleją” –
Przeczucie. Cztery pory niepokoju., Przypowieść na własne czterdzieste czwarte urodziny –
całość tekstu
10. „Śpijcie spokojnie – mędrcy przenikliwi, / Żonglerzy światła – tak bezsilnie świetni, /Że
nawet temu niezdolni się dziwić, Gdy próchnem w mroku świeci ból szlachetny” – Requiem rozbiorowe; „Ziemia porosła w nocny płomyk jaki przeważnie próchno daje” – Wariacje dla Grażynki; „Pozorem wieczny koron chór / Wzrosłych na próchnie własnych ras – /
Bo śmiercią swą lśni nocą bór / Gdzie młody wzrastał las” – Młody las II
11. „Jakbyś nie powstała jeszcze, / A już prawie przeminęła” – Portret płonący
12. Tubylcy (Starość Owidiusza i Barykada)
13. Ballada feudalna – „Gdy, wygnanym, łuk Ziemi ojczyznę przesłonił”; Pejzaż z szubienicą –
„Tu jasne są przestrzenie i widzę krągłość Ziemi”; Jezioro Jerzego – „Jest tak ogromne, że
wzrok, biegnąc po nim / Okrąża ziemię i patrzy Ci w tył głowy”
14. Chodzi o cytat z piosenki Czerwcowy wicher przy kominku („Rekin na węże wśród traw się
zaczaja”) i, co za tym idzie, o tran, którego nie dostał Tygrysek w Ostatniej mruczance oraz
którego zdrową porcję łyka, chcąc nie chcąc, cherlawy wietrzyk o smaku brzoskwini w
Rytmach
15. „Pan gra, kiedy wszechświat zgrzyta” – Rozmowa
16. Zimą. (Bluess Odyssa i Przeczucie)
17. „Nie pytajcie się fali / O to, czego nikt nie wie” – Księżniczka i Pirat
18. Cukier (Przeczucie, Wigilia na Syberii, Osły i ludzie)
19. „Krwią niech szafuje – kto krew ma na zbyciu” – Niech…
20. Czosnek (Księga skarg i zażaleń, Pusty raj, Rechot Słowackiego)

