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DAREK FOKS
  

John Donne w kawałkach
Dlaczego okładka przypomina wycieraczkę?
Co decydu e o zwycięstwie ciemne plamy
nad mo ą udręczoną pamięcią?
Czy notatka o trzech polic antach i zakonnicy,
zabitych przez IRA w Belfaście,
była two ą zakładką? Dlaczego

Elegie żegna ą się chłodno z całą resztą
i lądu ą na podłoǳe, kiedy tylko zatęsknię
za którąś z nich? Dlaczego nie mogą
pożegnać się z mo ą ulubioną Pchłą
i e angielską matką,
którą miałem naǳie ę w końcu poznać?

Dlaczego próbowałaś przebić się przez Sonety
papierosem? I dlaczego zatrzymałaś się
na piątym, pozostałe skle a ąc czymś,
co powodu e, że mó pies ociera się
o two e pode rzane nogi, kręci ogonem
i zaczyna oblizywać się bezczelnie?

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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