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
  

nowa jakość
w poglądach politycznych także
sta emy przed dylematem tego
co połechtać skoro
nie w smak nam zarówno
ǳieǳiczne bogactwo ak i
niezbędna mu
ǳieǳiczna bieda
a zwłaszcza związane z nimi
aktywności
a z nimi z kolei z nich wyrasta ące
preferenc e i wartości
luǳi
czy choǳi o to aby na piedestał
wynieść wyalienowane zachowania
chyba nie bo eśli ruszy się klocek
to cały obóz rozsypie się i można
uż tylko udawać
że poez a niewolników
est lepsza czy też równa poez i panów
a przecież są eszcze nasze
ǳiałania i myśli
których skutków nie możemy dociec
z pewnością
z drugie strony
wyalienowane życie
cerowane pańskim probierzem
mogłoby być właśnie tą nową akością
o którą choǳi
ak ciężko uchwycić to w modelach klas
w których tak askrawo dostrzegamy
niesprawiedliwość i wyzysk
tak mętnie zda ąc sobie sprawę
z klasowego źródła
naszych szczerych sądów
ak łatwo wybrnąć
usuwa ąc problem wyzysk
klasy fetysze i tak dale

ak niełatwo usunąć
nie łechta ąc i
nie będąc łechtanym
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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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