Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

SZCZEPAN KOPYT
  

ǳiał promocji
wzloty i upadki ekonomii polityczne
wahania kursów biograﬁi seksualnych
pozwólmy sobie zrozumieć siebie
buchalteria czasu sublimac i
weneckie lustro dialektyki
i ty w środku
gratis
gry komputerowe nie zastąpią książek
wszystkim chcącym wieǳieć dlaczego chcą wieǳieć
więc nie choǳi tu tylko o czas sens
i inne hipostazy naszych ułomności
o starości wypełnĳ mi portfel i portfolio
wprowadźmy też śmierć beton i botox
aby zmienić numer pin odpowieǳ
na pytanie które zada esz światu
przecząco
nie wiem że esteście mną
oczywiście wszyscy chcielibyśmy pić rano kawę
i za adać croissanty wertu ąc gazetę
ale to niemożliwe ﬁzycznie
kiedyś wyznawałem wierszem miłość
ǳisia mnożę się na my
właściwie est to okrzyk paru ące
masy upadłościowe
buﬀf
ceny energii rosną a płace górników nie
czy to est eszcze poez a
czy ka dany mikrofalówki i auta
które mamy do stracenia
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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