


 

 

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
  

z zastanowienia się wynika rytm i pięk-no rzeczy
z zastanowienia się wynika rytm i piękno rzeczy
które sta ą przed oczyma umysłu
bez pomocy siatkówki i oka

pomyliłem tę myśl z nieznośną świadomością
e bezużyteczne przy emności
ak gdyby woda która drąży myśli
miała wyprodukować megawaty energii
o akie to smutne i głupie

powietrze est potężnie sze ale
to a wypowiadam ego imię

miłość ma sześć liter
ale to a i ona
myślimy ą eszcze umownie
i umownie

z zastanowienia się wypada i wtedy ktoś inny
dostrzega piękno rzeczy poza nimi
albo też nikt nie dostrzega piękna

nie myli się wiatr kiedy nie wie e
nie myli się ona kiedy komórki e ciała
dążą do rozpadu
nie myli się w ignorowaniu faktów
nie tych
wszystkiego co za fakt uchoǳi

z zastanowienia i miłości choǳę po ulicy
i pomĳam przedmioty biorąc e za siebie
czu ąc ciało ak obo ętną mi choć własną
kapsułę
którą kieru e pustka

fotografie pustyni wyrażałyby te myśli
gdyby dodać im dźwięku i lekkie falowanie
piasku

umowa faktu nie est tak straszna i ostateczna
ak tego chcą przerażenie filozofia i media
telewizory wypluwa ą akieś skrzepy
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oczywiście giną luǳie
giną z głodu

porusza mnie to
ak was

kiedy urywa się film na rzecz reklam
kiedy ulice są puste i nie płaczą ǳieci
szare kolory szklanka niedopite herbaty
i wykrzywienie myśli ko arzone z obo ętnością
są
i
kiedy urywa się prąd na rzecz pisku w uszach
a dyskoteka est halą ze spoconym mięsem
kiedy zosta esz sam ak ostatnie ǳiecko
nieodebrane z przedszkola i wiǳisz
zapalanie świateł kiedy papieże wiszą
za szkłami w oknach i starzy luǳie
którzy są uż tylko zazdrośni i zmęczeni
po raz dwutysięczny gotu ą parówki giną
luǳie z głodu
a reszta est wzruszona

pisze wiersze ma metafizyczne bądź religĳne zaplecze
defeku e roǳi przymierza stringi skanu e liście

z zastanowienia się wynika rytm i piękno rzeczy
które sta ą przed oczyma umysłu
bez pomocy siatkówki i oka

pomyliłem tę myśl z nieznośną świadomością
e bezużyteczne przy emności
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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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.
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