


 

 

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

jałowe obroty
nawet na ałowym biegu gryzmolę swo e imię na karteczkach i rozrzucam e po okolicy
gryzie się wyścig szczurów ze szczurem laboratory nym chciałbym popatrzeć na to z góry
tym-

czasem epoka nie wymaga od nas ofiar ale usług pochylam się i stawiam tacę na
stole

potem siadam biorę kartkę z tacy tak przechoǳi się na drugą stronę historii razem
ze

zmianą daty adresu i poglądów na karteczce gryzmolę swo e imię ałowe obroty
kulki

rozprowaǳa ące tusz po papierze miał myśli napęǳa cy całą tą maszynę ( edna teo-
ria)

ałowa gleba na które to wszystko rośnie ak wielki ednokomórkowiec (druga) al-
bo po

prostu spotkania kulek według kilku podstawowych zasad ekonomii zachowania
energii

(życiowe na przykład) i po prostu nie chce się uż o tym myśleć właśnie dlatego
coǳiennie

nie mogę zasnąć i coǳiennie się obuǳić
nawet na ałowym biegu gryzmolę swo e imię na karteczkach i rozrzucam e po okolicy

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 udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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-poczytalnia- alowe-obroty/
Tekst opracowany na podstawie: Jarosław Lipszyc, Poczytalnia, 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: Zabudowania mie skie, Olga Boznańska, 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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