Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

SZCZEPAN KOPYT
  

ziemniak

ziemniak nie poǳieli się z nami reﬂeks ami o życiu
ale my możemy poǳielić się z nim
choć edyne czego może od nas oczekiwać to
nasze odchody skądinąd tak podobne do słów
że zarówno bez pierwszych ak i drugich
nie moglibyśmy żyć pisać wierszy smażyć
chipsów w wielkich ośrodkach przemysłu
kolonizac a świata była naszym wspólnym ǳiełem
dlatego w ma u kiedy mogę przy mować cię ze skórką
i kroić na plasterki mó mięciutki braciszku
myślę o tym czego eszcze dokonamy esienią
babcia two ą pomarszczoną skórą nakarmi
oswo one ptaki w akimś zakątku a użyźnię glebę
błyskotliwą puentą bęǳie dalsza wspólna droga
reorganizac a mutualizm eugenika tożsamość
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

