


 

 

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
  

wierszyk dla relatywistów

to że sytuac a w które ważne są
wszystkie dyskursy est
komuś na rękę to po pierwsze
ale nie tylko

to że sytuac a w które
odwołać musimy się do czegoś wspólnego
nawet by wypowieǳieć to oto
to po drugie

to że po trzecie
po pierwsze i po drugie sto ą
nie tylko w abstrakcy ne sprzeczności
co znowu
są komuś na rękę
ale nie tylko bo

to że nie wszystkie dyskursy
są ważne
to także sytuac a która
est komuś na rękę

i dla świętego spoko u
komuś est na rękę i nie est na rękę
kiedy wszystkie dyskursy są nieważne
komuś kto wypowiada to zdanie
ak by się miało wypowiadać wo nę

więc może nie choǳi o na rękę


to że nie ważne czy komuś
est to na rękę czy nie
że nie wszystkie dyskursy są równie ważne
ale nie tylko

to że nie ważne czy komuś
est to na rękę czy nie
że wszystkie dyskursy są ważne
choć
nie wszystkie dyskursy są równie ważne
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to że ak wyże
to co wspólne est niezbędne
i ustanawia nierówność ważności

nie na mocy przemocy
nie na mocy bezczasowych struktur
ale w każdym akcie ostre paranoi
świata którego śmierci się boi
każdy we własnym domku ze szkła
w którym mieszkamy i ty i a


to że nie wszystkie dyskursy są
równie ważne
mimo że wszystkie są ważne
i mimo że nie est ważne
czy komuś to est na rękę czy nie
to komuś est to na rękę
choć właśnie nie o to tu choǳi
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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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