


 

 

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 .
pod słońcem zamieranie wyda e się łatwie sze
i w szerokie perspektywie można wrócić znowu

ponieważ w pewnych sytuac ach znacznie lepie niż gorze
silne więzienie to poczucie obowiązku
a prawo głodu natury wyzwala humor
w którym fantaz a rewoluc i sta e się ideą do rzałości

w bezmyślności od bezczynnego ǳiałania ura a się nieruchomość
gdy cały pozytyw spoczywa w nastawieniu różnicy

dezorganizac a narkozy powodu e uroǳa
informac i za granicami propagandy zamaskowane uciskaniem
ale interpretac a nie kończy na początku

ofiary według zasady eśli raniona to niezwykła
własności są niczy ą ziemią

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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