


 

 

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.
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dokument .
zrzucanie pamięci fizyczne rozpoczęte
brak nie uwzględnia w źródłach tego co zakazane
sączy w mięśnie dekonstrukc e tkanek wychoǳi
naprzeciw oczekiwaniom spowieǳi powszechnego spoko u

defilada uniesień zaciąża w tym momencie
bezwzględnie nad mie scem luki

przetacza się upo enie odurzenie ekstaza
skazani za możliwość odróżniania

chowa ą się w odkryte patrzenie na niewiǳenie
luki w mie scu odbywanego prze ścia wydarzenia

co się wyrywa śpiewom w marszu goǳin na przemiał
święto obchoǳi ich od flagi po horyzont salwy

psu e pogodę zadowolenia z samo spęǳone straty
gdy defilada przechoǳi obok luki mie sc
w edną stronę zwrócona w pochód wizerunków obrazów
wykupione na edną kadenc ę przeszłości
trwa ą na stanowiskach dyrektoriatu uprzeǳa ących zapewnień
że w lukach mie sc utrzymu ą montaż plastikowych resztek

wzruszenia wyrusza ą znów za ąć w lukach mie sce

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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