


 

 

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
  

Piosenka ochlapanego
„Może zma stru emy akiegoś malutkiego Orcia?”,
pytam, skoro uż stoi obok
i nie chce ode ść, a e spodnie i koszulka
zachowu ą się tak, akby na nie schły,
chociaż ma parasol i racze przesta e padać.

ǲięki kroplom deszczu na moich okularach
wszystko dookoła chyli się ku upadkowi;
niewiele tego, ale i tak bęǳie niezły huk.
Od strony chylącego się ku upadkowi szpitala
nad eżdża chylący się ku upadkowi autobus,

wzbogaca ąc to mo e wszystko o trochę czerwieni.
Jeżeli nic, poza e ubraniem, nie chce
ze mną rozsądnie pogadać, to znaczy,
że nie czytała. Albo nie lubi. Trudno,
pó dę całować żaby gǳie inǳie .

Złorzeczę i podchoǳę do krawężnika, myśląc
o nieodparte potrzebie czynienia dobra,
zmusza ące nas do robienia różnych głupot,
i błogosławię twarze po drugie stronie,
bo za chwilę po adą całować traktory.
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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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