


 

 

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 .
wy ście z kadru to ukryta szczelina oddechu

nieprzedstawione sceny wyłamu ą zakaz aktu przedstawiania
sterylne rękawiczki zmienia ą operu ących przez trzyǳieści goǳin

ręce wypada ą z narzęǳi prąd odmawia dostawy światła
wyposażenie wciąż odczuwa braki ale chirurǳy tak chirurǳy

wykonu ą swą pracę minuta po minucie
i poczucie humoru nie traci ich na moment

a zatem obszar realnego istnie e lepie ako fikc a
ponieważ celebrac e wtargnięć grożą genomowi
skazu ą kruche elementy kości na utylizac ę wstydliwych
stosowności z idei wyświetla ą na kliszach powidoki

aby wywołać ǳiałanie trawiącego i bęǳie ciemno

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