


 

 

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 .
a skąd a się biorę?

przez ograniczenie do naprawdę było po mowane nie ako
zamkniętego ciągłego nieustannego biegu

biegnĳ biegnĳ biegnĳ
wydarzeń zdarzeń uświęcone formy obrażone wiktorii

zwycięża ące fakty dowieǳione alibi raporty wydane
w zamknięcie postęp odstęp przerwę wyrwę

biegnĳ biegnĳ biegnĳ
panowanie rząǳenie władanie zarząǳanie
osobami anatomiami kręgosłupami
solidnie rzetelnie sumiennie adekwatnie

pomĳanie omĳanie owĳanie bo się nie wydarzyły
nie udały zaprzeczyć konstytuc i administrac i ustawie
które na prawǳie na prawie się rozwydrzyły

a skąd a się tam biorę?
w osiągnięciach przedsięwzięciach dokonaniach wyczynach
odczytaniach wyznaniach przykazaniach

a skąd a się w nich biorę?
w przekazach protokołach meldunkach relac ach doniesieniach
w świadectwach transmis ach planach plamach

po emniki nigdy nie są realne zbiorniki alibi
nie tylko ękiem skowytem krzykiem wyciem

biegnę biegnę gnĳę
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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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