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DAREK FOKS
  

Z szesnastokartkowego zeszytu w swa-
styki

Wrocławskim Zakładom
Wyrobów Papierowych

Gǳie est Księżyc?
Co stało się
ze Słońcem? Dlaczego pies
nie est uż na lepszym
przy acielem człowieka?

Dlaczego to biedne stworzenie
nosi na szyi tabliczkę
z napisem: MOŻESZ MNIE POGŁASKAĆ
TYLKO W OBECNOŚCI MOJEGO
WETERYNARZA? Dlaczego napis
został wygrawerowany gotykiem?

Co każe małym chmurom
przybierać kształty
dużych zwierząt,
które dawno wymarły?

I kto mi powie,
do cholery,
skąd a to wszystko wiem?
Przecież est ciemno.
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