


 

 

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
  

o potrzebie ponowoczesnej pieśni re-
ligĳnej
odtwarza debaty których nie ma
i właśnie to powinno was zawstyǳać
poziom sztuki słowa to papierek lakmusowy
nasze mózgowiny czy ona
rzeczywiście nie nadąża za tym
co możemy doznawać wzrokiem
albo słuchem
czy miasta stłoczyły nas ak bydło
i nasze bezdotykowe trwanie
wśród innych domaga się
nowych słów milionów i milionów
tak
domaga się od nas precyz i taki tramwa
który inacze obetnie nam palce
którego głuchy warkot wykastrował nasze matki
którego nieregularny cykl doprowaǳa nas
do przystanku na którym na pierw
pierwszy raz a potem kole ny
możemy się ǳiwić ak pingwiny i mrówki
że esteśmy autorami dialogów w poǳiemnych prze ściach
a mordu emy milczeniem kas erki w supermarketach
choć moglibyśmy się porządnie wzruszyć nawet
bez kina i histerii seksualnych
a tak
łyżeczką zeskrobu esz biały szlam z ęzyka
czasem uży esz nici dentystyczne
w katalogu przy emności masz od niedawna
dotyk papieru ciszę i proste bezpieczne
refleks e chcesz być zrozumiały
i obrastasz
nie ak kamień ak mężczyzna a ten
wiersz est po to żeby przy emności mogły
być przy emnie i że to wszystko wokół
naprawdę może być gównem a ty
choć nie masz żadne możliwości zmiany
to te dwie rzeczy powinieneś wiǳieć
łącznie zawsze łącznie nigdy ako edno
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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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