


 

 

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.

SZCZEPAN KOPYT
  

harmonia restauracji
harmonia restaurac i
po zimie zawsze wiosna
i takie tam

a ednak akże miło est się uśmiechnąć
kiedy podnoszą ceny biletów i serwu ą
wszystkim na papierze i w eterze
radość współzawodnictwo cele
i temu podobne

znam parę osób które robią te rzeczy
nie kieru ą nimi ideologiczne cele
słowo ideologia est im tak bliskie
ak nadyma ące się ryby z raf
wsta ą idą do pracy wraca ą
i tak dale

wszystkim nam razem nieźle iǳie
ten rozpęǳony parostatek na którym
tańczymy i zabĳamy się kochamy
i emy grzyby piszemy ba ki i doktoraty
ale

z odmętu nie wyłoni się ziemia
nie przy ǳie brodaty prorok w obłokach
i nie połechta nas niczym barǳie przy emnym
niż

sushi azz seks słońce trawa
i ciepły piasek pod stopami więc

nie ma więc
aby to two a maksyma
mogła się stać podstawą

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopyt-sale-sale-sale-harmonia-restauracji
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
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wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
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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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