


 

 

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
  

wywiad
po co narzekać na otacza ącą rzeczywistość
czy można wyobrazić sobie partię która byłaby naprawdę
lewicowa
czy naprawdę lewicowa partia mogłaby stworzyć prawǳiwy rząd
czy członkinie i członkowie prawǳiwego rządu prawǳiwe
lewicowe partii segregowaliby sami odpady
czy w ich roǳinach panowałaby demokrac a
czy mieliby roǳiny
czy na łonie prawǳiwie lewicowe partii trwałyby prawǳiwie
lewicowe spory czy spory płytkie
czy płytkie spory kalałyby prawǳiwą lewicowość
co stałoby się z instytuc ą banku eśli prawǳiwie lewicowa partia
wyeliminowałaby płytkie spory i dążyła do wzniosłe konstrukc i
całości społeczeństwa
czy prawǳiwie lewicowa partia a więc partia ekologiczna
prowaǳiłaby politykę proroǳinną
czy rozkręcanie koniunktury dałoby się pogoǳić z wymogami
polityki ekologiczne
co robiliby dawni pracownicy banków
czy dawnym żołnierzom odcięto by dłonie
czy ich dłonie gniłyby w lasach
ak przełożyłoby się to na zbieractwo grzybów
co edliby prawǳiwie lewicowi członkowie rządu
akie kary spotykałyby niesegregu ących odpady
czy do cel trafialiby palacze tytoniu
skoro służba zdrowia nie miałaby składać się z ludności
niewolnicze ak mogliby palić marihuanę odprawiać obrzędy
voodoo i modlić do na świętsze panienki
wreszcie co z postulatami stoczniowców górników
i pracowników kolei po zlikwidowaniu ruchu samochodowego
dla samochodów benzynowych liczyli na wzrost płac czy nadal
chcesz im mówić ako premier że partykularna ekonomia nie
powinna mieć prymatu nad całokształtem społeczeństwa

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopyt-sale-sale-sale-wywiad
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kopyt-sale-sale-sale-wywiad
Tekst opracowany na podstawie: Szczepan Kopyt, Sale sale sale, Wydawnictwo Wo ewóǳkie Biblioteki Pu-
bliczne i Centrum Animac i Kultury w Poznaniu, Poznań .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: OiMax@Flickr, CC BY .
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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