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DAREK FOKS
  

Nieudana próba wyjaśnienia auto-
rowi „Balumanekinów” zasadyǳia-
łania telewizora
Nie chciałbym być chorwackim wariatem,
w Chorwac i rzuca ą bombami
w domy wariatów. Pozbawia ą e
wody, elektryczności i okien,
co czyni beztroskie życie wariata
życiem pełnym niebezpieczeństw.

Niełatwo też być trąbką. Teraz,
gdy ten, który umiał grać na trąbce
umarł, trąbki opuszcza ą futerały,
tworzą wielkie stada
i wędru ą poszuku ąc mie sc, gǳie
uż ich nikt nie zaplu e.

Dobrze, że mi nie powierzono mis i
utworzenia rządu. Po akimś czasie
musiałbym z eść polską kolac ę
z Margaret Thatcher, a wtedy
duch Bobby’ego Sandsa mógłby
nazwać mnie głupim skurwysynem.

Jeżeli mogę wybierać, to chcę być
Marianem Kociniakiem, uda ącym Mariana
Kociniaka, i z dłonią na piersi Grażyny
Barszczewskie recytować twó wiersz
o dotykaniu ładnych piersi,
nie schoǳąc przy tym poniże
pewnego poziomu. Śmiało, Bruno,
wy mĳ młotek z szuflady
i walnĳ nim w tę panią, która
za chwilę uży e słowa „dobranoc”.
Jest od nas dużo mnie sza,
powinieneś dać sobie radę.
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