


 

 

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

złoża
główne wydanie wiadomości oprawione w tekturę na tuszki trzewia etc.
kilka kilo a może kilok kila sąǳąc po percepc i
w appendyksach słowniki i encyklopedie
barǳo dużo pominiętych przez nie słów mielonych na kropki i przecinki
pomięǳy terminami niezrozumiałymi i niedotrzymanymi do
końca w rozpostartych trzy razy na krzyż bezradnością rękach
skylla i charybda¹ ak nazwa hiszpańskie maszyny tortur

to tylko historia filozofii
na które pożółkłe strony nie pomoże pranie mózgu

przecież nie est z nami tak źle

bęǳiemy kręcić korbą młynka kobrą bęǳiemy fletem świdrować czy eś zdumione oczy
zachwycimy się czystym tonem prostych i prostopadłych na ziemię kolumn
zarzucimy się kalumniami na szy ę
zawiśniemy snem nad podłogą
zakrzyczymy płótno pełną garścią czarne farby
nie bęǳiemy oszczęǳać niczego sobie nie oszczęǳimy

kobiety będą nas kochać

odpowiemy im w słowach złożonych
grubą czcionką
obole² będą nam zgrzytać w zębach ak piasek
na ciałach dość złożonych do grobu

Śmierć

¹Scylla i Charybda (mit. gr.) — potwory morskie, opisane przez Homera w Odysei, zagraża ące żeglarzom
w Cieśninie Mesyńskie : eden po edne , drugi po drugie stronie cieśniny. [przypis edytorski]

²obol (staroż.) — drobna moneta grecka, wkładana w usta zmarłego ako opłata dla Charona, przewoźnika
dusz. [przypis edytorski]
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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-zloza/
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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