


 

 

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
  

przyszłość jest jasna
po przeczytaniu tego wiersza zrób ego pięć kopii i rozda
zna omym
wkrótce obiegnie świat
bęǳie roǳa em samospełnia ącego się proroctwa
nie zabĳesz go tylko tym że powiesz o nim bełkot
ten wiersz mówi o nie asnych ideach powiązanych

z asną stroną ǳiałania
o tym że taniec braterstwo i brak strachu
można osiągnąć tylko poprzez wspólne ǳiałanie
prowaǳące do wspólnego ǳiałania
przez taniec braterstwo i brak strachu

do tańca braterstwa i braku strachu
ten wiersz mówi to co chciałbym zaśpiewać
— mówi ponieważ śpiew est ǳisia bronią

boisz się
ten wiersz trzeba bęǳie zapomnieć
bęǳiemy zapominać kole ne słowa
na razie wieǳ że go nie zabĳesz
mówiąc o nim bełkot

wiesz
po przeczytaniu tego wiersza tańcz i śpiewa
a wkrótce obiegnie świat
tańcz dla niezna omych
zapomnĳ o nim
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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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