


 

 

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.

BARBARA KLICKA

Sue Ryder¹ od skweru
Sue Ryder — z nieszczęściem zetknęła się wcześnie,
kiedy razem z matką odwieǳała szpitale i ciężko
chorych.

www.dom-seniora.ovh.org

Bądź pozdrowiona Sue Ryder od skweru, na który nie mam okien.
Bądź pozdrowiona, bo nie chcę ǳiś wracać do siebie. Ty esteś w śniegu,
a a w obce kuchni, mo a droga Sue Ryder, na ǳikim zachoǳie.

Niedługo samo południe, więc się z tobą spotkam, spotkamy się Sue
Ryder, wezmę papierosy. Teraz paznokciem zrywam z parapetu lakier,
potem zrobię na odwrót — lubisz manicury?

Ja lubię, chociaż nie wypada, bo można by robić tyle ważkich rzeczy,
a tu róż biskupi pęǳelkiem po płytce i trzeba uważać, bać się konsekwenc i.
Czeka nas, kochana, cichy obłok w ziemi

— na skwer za przystankiem trzeba zapracować. Kochana Sue Ryder,
a nawet wtedy nie możesz być pewna, bo szalety przy nim zostaną
tró kątne — ktoś może znaleźć w googlach two e brzydkie zd ęcie.

Bądź pozdrowiona, Sue Ryder, bezpańska kowbo ko. Już wszęǳie
nas nie ma — w kapownikach matek, w naszych własnych łóżkach, na
końcówkach nerwów wielonocnych wrogów, ednonocnych braci.

Już wszęǳie nas nie ma, więc się nie rozgląda ,
mo a smutna Sue Ryder,
nie ma gǳie się szukać.

¹Sue Ryder (–) — bryty ska ǳiałaczka charytatywna, w czasie II wo ny światowe służyła w polskie
sekc i Kierownictwa Operac i Spec alnych. [przypis edytorski]
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Tekst opracowany na podstawie: Barbara Klicka, same same, Instytut Mikołowski, Mikołów, .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Studium dwóch par rąk, Olga Boznańska, domena publiczna
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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