


 

 

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 .
aby być wykorzystywane spec alnie
dostosowane kawałkami sprzętu przez nagły naǳór do aparatu mowy
włączonego w rǳenia kwiat którego wnętrze
świeci w zarysie ich organów oznaczonych na otwory skóry

nasuwa ą się gładkie powszechności muszelek brzoskwiń
ak przy emne akcesoria odczuwane przez różnice

ośrodków narrac i gdy para po raz pierwszy spotyka się w roǳa u
są widocznie gołe leżące na barwnym arkuszu
następnych serii montażu pochopnie wywołu ąc wulkan
szybkich wycinków rybich oczu nieco niestabilnych w intensywnym
kolorze żarówki prześwietlone w wyczuwalne wiz e kształtów
zwykle niepodobnych do drżenia struktury

ciała ak miąższ miękisz miazga tworzą analogię z obiektami w sobie
powołu ą przeciwieństwa wyszukiwania

mieniące się ofiary zaraźliwego święta

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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