


 

 

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 .
co zosta e w zderzeniu wydarzeń u świadków świadectw

wewnątrz na zewnątrz blizn w ramach szram
głos nie milknie ak włos wychoǳi od siebie wydany
na razy odrazy wyrazu nagości awne solidności pełni

wstydu zamiast innego
właśnie wrzaśnie na tego eszcze i właśnie z szeregu
okoliczności wykluty wyklęty wystąpi na twarz
do końca na skra u rąk zmieszanych wokół
wyznaczonego właśnie roze rzy bez pytań

dowolny wy ęty znaleziony nieszukany u ęty w wątpliwości
dlaczego właśnie za ęty
przez nie własne mie sce bez powodu rzeczy

co zosta e po zderzeniu wydarzeń bez świadków świadectw
zewnątrz od wewnątrz szram w ramach blizn pękniętych wstecz

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Matthias Ripp@Flickr, CC BY .
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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