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Projekt wymiany ramek we wszyst-
kich obrazkach
W długi letni ǳień kosiarki mogą pracować od rana do nocy.
Możesz się buǳić i zasypiać przy ich warkocie,
przy opowieści, które nie rozumiesz, ale kiedyś w końcu musisz
wy ść do tego z awiska. I wtedy żegna , cudny świecie,
w którym cukierek anyżowy est lubieżny przez zawartość
litery żet.

Odtąd przyǳielone ci niesiesz sam, nie zmienia ąc się, bo z kim.
Znienacka po awia ące się motyle lub tęcze
bierzesz za to, czym naprawdę są — zapowiedź nagłe śmierci,
two e i twoich na wiele pokoleń we wszystkie możliwe strony.

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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