


 

 

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
  

tak

ǳisia rano to zrozumiałem
że niektórzy luǳie

mówimy o nich prości
albo bystrzy
ale myślimy że
eszcze do czegoś ważnego
nie doszli

więc że ci luǳie po prostu
wieǳą o co im choǳi

a my nie


sprawa wyda e się błaha
no bo przecież

myślimy
nie może być to prawdą

prawdę trzeba sproblematyzować
obwarować znakami zapytania
rozbić na odmienne dyskursy

zgubić w mętliku czasami tylko
dawać wypowiadać nielicznym
akieś porządku ące bałagan aforyzmy

natomiast mo a ǳisie sza diagnoza
est

myślimy
z gruntu fałszywa
bez przepuszczenia e przez sito


ale prawdą est że nie
o co nam choǳi
i czu emy
się z tym dobrze
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oni też czu ą się
z tym dobrze
choć wieǳą


ale wróćmy do tego
że to proste

oni tak
my nie


my o tym myślimy

oni nie


oni uż o czymś innym

my tak

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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