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DAREK FOKS
  

Wiersze o fryzjerach
Jako „na wybitnie szy przedstawiciel
Szkoły Poez i Upierdliwe , która ostatnio
święci takie trium”, zmuszony estem
przypomnieć ci, że obiecałaś skrócić mo e
włosy po powrocie. Dowolnie wybranym
powrocie. Wróciłaś, a a nadal nie mogę
patrzeć w lustra. Trzy tysiące luster.
Sto pięćǳiesiąt tysięcy za sztukę.

Kiedy lustra nie schoǳą, trzeba
spróbować z wierszami. Trzy tysiące wierszy
o yz erach. Tysiąc egzemplarzy.
Dałem trzy lustra za egzemplarz
i umoczyłem. Drugi rok choǳę
po mieście, zaczepiam nie ostrzyżonych
i ęczę ak sprzedawca poradników dla kobiet
w ciąży. Pode dź bliże i rzuć okiem na to:

„Tylko yz er i ego uczeń
wiǳieli ostatnie tchnienie szeryfa.
Był pierwszym, który chuchnął na lustro,
za które dali całe pięć dolców.
Takich rzeczy się nie zapomina. Tymczasem
ten, który wieǳiał, że szeryf odepnie pas
przed goleniem, zmierzał
w stronę bezbronnego ak niemowlę banku”.

 VIII 

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/foks-wiersze-o-fryzjerach-wiersze-o-fryzjerach
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-wiersze-o-yz erach
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 .
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.

  Wiersze o fryzjerach 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/foks-wiersze-o-fryzjerach-wiersze-o-fryzjerach
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5779
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

