


 

 

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 .
im więce wiadomości do snu tym mapa terytorium

wycieńczona przepowtarzaniem możliwości
wysięka okaz ami spalonych na niby

musu ących w wysokich kokta lach sensac i
na żywych przy ęciach sprzedaży

gwałtownych słonych świeżych doznań nudy
zapakowano w kadry umazanych rękami

z kulą potu na czole w pierścieniach makro
opublikowaną na pierwsze stronie efektu
domina bez poruszania struny kręgosłupa

komukolwiek w chwili obwodowego ciśnienia
bicia po sercach foteli miękko ustawionych przed

uporczywą prezentac ą obustronne klęski oczekiwania
na nagły zwrot akc i po tra ektorii widowni

w czwartym wymiarze odmierzani w dawki oglądalności
natomiast znikamy gdy przysypia ą na skrzyżowaniach widm
wyszarpu ąc resztki kra owe substanc i z dalszego ciągu serialu

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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