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
  

bieg
Ach, wykrwawić się — do Słońca!
kiedy uż pobiegniesz tak daleko wypĳesz
morze wódki i wyrzygasz morze rzygów
sorry tu nie ma z mo e strony odpowieǳi
est za to małe pytanie dlaczego
a mam to wiǳieć ﬁnansować zgaǳać się
że to ważne dla kogoś innego niż ty
mówisz to ak dobór krewniaczy bęǳie
z tego sztuka zyska na tym społeczeństwo
społeczeństwo narkomanów i mistyków
wolę uż religię niż rzeczywiste opium dlatego
oświecenie choć przekształca się w swo ą własną
antytezę musi odnaleźć inną prawdę niż
bo aźń moc trwoga i różnica sorry
gdybyś się nie zatrzymał i przeżył to
pozdrów ode mnie tego innego
niż człowiek
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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.

