


 

 

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 .
o bok o krocze około wyznaczam wokół mnie brzucha

wątroby żołądka macicy planetarium ciała
zupełnie inny gest niż gest

często to robię w milczeniu robię to czasem
się śmie ę szczebiotam nucę kołysankę skaczę

wyznaczam poligon dookoła estem nie porusza ąc obiektem
przestępu ę edynie z awnego eksponatu na widoczny rekwizyt
w znikaniu egzemplarzy wszystkiego do niczego
zatrzymu ę się w konspirac i ta emnicy sekretu ich zwoǳę

o gram a także z dystansem w procedurę ślinienia ęzyka
w sytuac i na zewnątrz słońca

ale wewnątrz siebie nie wkroczę do

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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