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DAREK FOKS
  

Niewąski tyǳień
ǲień, w którym runie Tro a
porannego wzwodu,
a na szybszy chłopak w mieście
zaproponu e kolekc onerom
kamienie z e murów.

ǲień, w którym we ǳiemy do sklepu,
weźmiemy zakładników
i powiemy glinom,
że tylko Clint Eastwood
est w stanie im pomóc.

ǲień, w którym Eskimosi
do dą do właǳy, zimny powiew
zatrzyma nas w domach,
a starzy luǳie powieǳą,
że za wcześnie na zimę.

ǲień, w którym Fiński nóż
Andrze a Bursy
zostanie wyparty
przez Izraelskie uzi
bezimiennego autora.

ǲień, w którym przestaniesz
twierǳić, że awangarda ciągnie,
i dołączysz do tych, co sąǳą,
że popycha [bo popycha,
popycha, i popycha].

ǲień, w którym wypłynie Czapa ew,
a góry, drzewa, niebo,
ptaki, paru starych kumpli
i taka edna
powieǳą: „Czapa ew wypłynął”.

I ǳień, w którym Ezra Pound
nie wytrzyma, ze ǳie z fotografii,
na które umieścił go
Henri Cartier-Bresson,
i trzepnie mnie po łapach.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/foks-wiersze-o-fryzjerach-niewaski-tydzien
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/foks-wiersze-o-yz erach-niewaski-tyǳien
Tekst opracowany na podstawie: Darek Foks, Wiersze o yz erach, Wydawnictwo MULTICON, Lublin .

Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Beǌamin Horn@Flickr, CC BY-SA .
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