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DAREK FOKS
  

Gruby nie żyje
Sponiewierane moimi zaklęciami drzwi
prawie nie stawia ą oporu; odsłania ą
to, co zawsze: stosy pism, w których zd ęcia
za mu ą więce mie sca niż litery, bezskutecznie
domaga ący się wyłączenia telewizor, i czapkę,

czapkę z daszkiem. Kiedy ą naciągnął
po raz pierwszy i zobaczył się w ukochanym
lusterku z Hansem Klossem, wieǳieliśmy uż,
ak bęǳie brzmiała ego ostatnia wola:
„Pochowa cie mnie w mo e czapce z daszkiem.

I nie zapomnĳcie o lusterku”. Nie zapomniałem.
Poczułbym się lepie , gdyby w końcu
wilgotny ślad oddechu osiadł na szkle,
bo nie wiem, ak wytropić telefon,
a na łysie ącego Brutusa nie ma co liczyć:

wlepił smutne gały w zaczarowany stół,
na którym leży mało używany hamburger z baru
za rogiem, gǳie tyle razy sieǳiał
przywiązany do latarni, i ozna miał światu,
że śniadanie Grubego się przedłuża.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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