


 

 

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
  

koce

gdyby po podłoǳe walały się akieś zwykłe śmieci ciuchy
kondomy skrawki papieru toaletowego drobne struny resztki
eǳenia opał farby kurz i koci piasek można by powieǳieć że
mieszkanie est syfiaste eśli ednak dodamy parę drobinek ze
sklepu z designem zupełnie absurdalną wyciskarkę do cytryn
starcka chińską wazę za dwaǳieścia kawałków status mieszkania
brzmi artystyczny nieład odrobina nonszalanc i młoǳieżowa
dezynwoltura

nie możesz usynowić kota zrozum społeczeństwo est siecią
wza emnego napięcia i nienawiści e kody są uniwersalne
w obrębie struktury mówiąc struktura wybałusza gały
tak

gdyby podłoga wyłożona była linoleum i gdyby linoleum było
drogie byłoby ok ale nie est

przemów do niego mów ęzykiem ego penisa pokocha go mów
do niego dialektem delirycznych monologów millera eǳąc
akieś długie przedmioty pomyśl że kroisz go na kawałki wyobraź
sobie wyspę na które ty i on odda ecie się przymusowi rozrywki
wyobraź sobie palmy kokosowe nie umiesz

gdyby koce umiały mówić nie miałyby na to siły koce okrywa ące
chińskie robotnice magazyny koców w domach ǳiecka
i placówkach wychowawczych koce na wo nie koce na mount
everest koce w tramwa ach koce na podłoǳe w ministerstwie
one wchłania ą


marks i feuerbach nie są krytykami religii ale krytykami teizmu

w tym sensie rozszerzenie po ęcia alienac i religĳne na e różne
ziemskie podstawy est wybrakowane od początku oto dlaczego
alienac a religĳna nie est fetyszem który można obrać z sacrum
ale spoiwem społecznym takim którego nie można odrzucić nie
odrzuca ąc społeczeństwa ako społeczeństwa

dotychczasowe nieteistyczne społeczeństwa także alienu ą nie za
sprawą sposobu produkc i ale za sprawą rytuału reprodukc i nie
ma żadne asne strony żadne wieǳy którą można pode rzeć nie
fetyszyzu ąc
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to fetyszyzm est po ęciem akie musi stać w centrum walka klas
to walka o świadomość fetyszu ako podstawy kultury

pod makĳażem fetyszu ukrywa się pustka to est wieǳa radosna
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