


 

 

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.

MARIA CYRANOWICZ

dokument .
funkc onowanie ciała ako idealnego modelu formy symboliczne społeczeństwa

potrzebne źródłu by mnie wydobyć z poǳbioru płaszczyzny zespolone
które brzeg łamie się w cząstki
nazwa tego obiektu została wprowaǳona dla uhonorowania odkrycia

reguły zawsze ǳiała ące na prostym przykłaǳie
każda matka starsza od swo e córki więc każda matka czy ąś córką

przychoǳę zawsze z przyszłości
w stadium początkowym nigdy nie mężczyzna

bo matka matki mo e matki zawsze starsza ode mnie
przybiegam więc z powrotem w funkc i lub definic i do siebie same

podczas gdy trwa zamykanie i zapisywanie ustawień
dowód że matka starszą ode mnie czy ąś córką
matka mo e matki starsza od mo e matki
matka mo e matki ak czy aś córka

przychoǳi zawsze z przyszłości
w odwoływaniu się wbrew próbom rozróżnienia mam identyczne znaczenie
opierane na założeniu istnienia stanu poczęciowego podstawy wnioskowania
aby dowieść poprawności wszystkie się sta ą prawǳiwe
w istocie tożsamość matki i przeciwmatki można zastosować ponownie

podczas gdy trwa zamykanie i zapisywanie ustawień
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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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