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DAREK FOKS
  

Epifania
Wytrwale doskonalimy się w rysowaniu
nowego wizerunku te , którą umiłowałeś
na barǳie . Mamy odrobinę mie sca
na próchnie ących pulpitach: skąpy dar
ho nych absolwentów. Następnym razem
Hiob i ego kumple z pierwsze ławki
usiądą z tyłu, by nam dorównać
lub przegrać. ǲisia , odurzeni szumem
za plecami, podda ą się twoim
wytycza ącym szlak słowom, i wiǳą
ślady na źle skle one mapie Ziemi
Święte . Wszystkie warkocze znieruchomiały
i nikomu nie przeszkaǳa, stary
katecheto, że w wiz i, którą sprzeda esz,
Galile czyk choǳi w pantoflach;
nasze serca wciąż walą za mocno.
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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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