


 

 

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.
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Piszemy operę
Zima i wszystkie z nią związane kurwy
zbliża ą się do nas z tamte strony nieba.

Choǳi być może o rachunki za prąd,
grube ubranie i możliwość grypy.

A z tamte strony nieba est ciepło,
są dalekie kontynenty i nowe wrażenia.

Mieliśmy pisać z Prochaską operę,
lecz na razie brzmi tylko uwertura.

Nie do uniknięcia est zły człowiek
na scenie i ego śmierć w ostatnim akcie.

Materiał est na razie ak piasek,
a potrzebne są ta ne obrzędy.

Bęǳiemy udawać śpiewaków, którzy
uda ą, że nie są prawǳiwi.

To właśnie ǳiwi: prosty zbiór dźwięków
powtarzanych bez końca, tak pięknie.

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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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