


 

 

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 .
według światowych szacunków coǳiennie wydanych
ponad tysiąc trzysta w wyniku decyz i
o odbieraniu sobie

ednak zdarza ą się rzadko w żadnym wypadku nie są
regułą ani typowym przyznaniem się przed
dotarciem do wieści o rezygnac i
o które dyskutu ą wymienia ą poglądy na znaki
nieraz z przyganą w odmowie inni ze zrozumieniem
intenc i albo litością zawsze w taki sposób w aki
osąǳa się nader rzadki daleki od wy aśnień
trochę lekkomyślny a godny trochę szacunku
na pewno nieodwracalny

gdy znika ą prze awy zniecierpliwienia krytycyzmu
równoważy się nastró

a stan odżywienia wraca do snu bez zaburzenia

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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