


 

 

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
  

my delicje
esteś grobem świń kurczaków i piwska
nie da się tego pięknie powieǳieć kochane
centrum przerobu biomasy płyną do ciebie ławice
rzekami i wielkim oceanem zwinna sarna
zmienia się w padlinę i lgnie do two ego otworu
wy ątkowo dużo uwagi poświęcasz także
zabiegom pielęgnacy nym zależy ci
żeby archeologia nie miała się czego wstyǳić
utrzymu esz wyǳiały nauk społecznych
łaskawą ręką wspomagasz tenisistów i hip-hop
w kanonicznym skeczu wypowiadasz słowa
o miłości by szturchnąć kogoś łokciem kiedy
chemia nie ǳiała ak ǳiałała tak mówisz
opierasz o to wartości i prymat trawienia
ubrania szy ą dla ciebie małe zwinne rączki
małe zwinne rączki nawet tu nie uronisz kropli
śliny nie da się tego pięknie powieǳieć
mówisz a czym zaskoczy nas ǳiś sztuka
co czeka na nas w połysku ących okładkach
ak tam nasi spec aliści od hipertroficznych
penisów i cycków znów stawiamy na młodych
taki obraz nie potrzebu e by go wypowieǳieć
ale artysta zgrabnie dopisu e kole ne znaczki
abyście się wza emnie radowali kochani
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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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