


 

 

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.

JAROSŁAW LIPSZYC

pobudka
ranek buǳi się całymi goǳinami od pierwszego znaku przez całą pudełkową wędrówkę
w głąb niestworzonych a istnie ących aż do kompletnego przebuǳenia
sto ący na stole buǳik grozi kacem i zębami goǳin w kole nych coraz nieznośnie szych
przeocknieniach ranek wgnieciony pomięǳy materac a kołdrę nie rusza się
leżąc tak szuka zna omości wzwodu żeby uchwycić się wśród współrzędnych gwałtownie
pozwala nieświadome ręce kierować wyprawą
ranek sieǳi długo na łóżku ciągle mediacy ny est u siebie to znaczy zarǳewiałe słońce
w twarz trzeba wyłączyć bo drewniany dom karkołomne kategorie kartek trzeba wyłączyć
czerwone zanim wypali na nim znak
ednoznaczy zanim zostanie z eǳony zanim nie poznaczy więce na zębach koszulach
skórze
est u siebie ale nie tylko tu est więc nie ma go gǳie być powinien — to dyskomfort
sylogizmów
ranek ak larwa nieznanego owada toczącego skórę po owalach bioder
syf w gębie (mimikra) zaszczotkował miętą (ciągnęło nim ak rozpostartym na proszek
prześcieradłem do sztywności krochmalu scalenia przęǳy)
daleko od okien do oczu leży
to prawda zostały posypane talkiem linie papilarne

w całun owinięty ranek palił papierosa ból w ądrach
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lipszyc-bolion-w-kostce-pobudka/
Tekst opracowany na podstawie: Jarosław Lipszyc, bólion w kostce, Lampa i Iskra Boża, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Martyna Cichecka, Paweł
Kozioł.
Okładka na podstawie: Kompozyc a BA, Karol Hiller, domena publiczna
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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