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*** (dlaczego już czwarty raz)
dlaczego uż czwarty raz
przechoǳę tędy sam
i nie mam po ęcia kto
mógłby tu ze mną iść

a może tędy nikt
nie choǳi i każdy by
mnie wyśmiał gdybym mu
zaproponował tego roǳa u skrót

a dobry rozdokazywany Bóg
zawczasu oǳiera mnie
z towarzystwa żebym mógł
z tą decyz ą sam na sam

być niezachwianie wolnym i
dla żartu powodu e że
lecą nade mną aż
cztery samoloty co

upodabnia ą człowieka do
chrabąszcza i przywoǳą na
myśl akąś ostateczną katastrofę

Książenice,  września 
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