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DAREK FOKS
  

Zachęcające warunki pracy
Wielki Instruktorze, czy nie powieǳiałeś
e , przypadkiem, co trzeba zrobić,

żeby włączyć poetę lat ǳiewięćǳiesiątych?
Bezbłędnie wypowieǳiała formułę:

„Jeżeli masz coś tu, i tu, to wiesz,
co napisać”. Poczułem palec w sercu,

i w mózgu. Zwróć uwagę na kole ność,
Wielki Instruktorze. Wrobiłeś mnie:

wlokę się ak ciężarówka zapchana świniami;
ręce mi drętwie ą, kiedy słyszę ten kwik;

ak tak dale pó ǳie, wpadnę na pobocze
i zostanę rzeźnikiem. Wielki Instruktorze,

przestań strzępić ęzor bez potrzeby,
spróbu zebrać myśli, i oświeć tych, którzy

wycina ą drzewa, bo właśnie z edli śniadanie
i nie mogą się zdecydować, czym popić.

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