


 

 

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

DAREK FOKS
  

Lepki obłęd
Nie odkry ę Ameryki
mówiąc, że suwak
zrobi krzywdę
temu małemu szczęściarzowi,
który usiłu e dać ci znak,
że ze mną uż sobie
poraǳiłaś.

Jeżeli eszcze
poraǳisz sobie z nadchoǳącym
konduktorem, a
wypełnia ące nasze głowy
szuraniem butów
zdanie TĘDY PRZESZŁA
WARSZAWA straci czytelników,

to prze ǳiemy
do pierwsze klasy,
bo tam est luźno,
i może uda nam się akoś
ustalić, czy tabliczki,
które zabierasz na pamiątkę,
są dla tych, co zabiera ą e

na pamiątkę, czy też
dla tych, co na razie odkręca ą
ogromne termosy,
a ruszą naszym śladem
dopiero wtedy, gdy e zakręcą
i gdy znów bęǳie można
policzyć drzewa,

dobra?

http://www.wolnelektury.pl
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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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