


 

 

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 .
silne trzęsienie ziemi w okolicach wysp

kole ni ranni w ciemię
bliscy i przy aciele pożegnali zwłoki
nie spęǳa ą oprawcy nocy za kratkami

nie odnotowano eszcze ofiar mo e depres i
w żywym pożarze bloku wypadku autobusowym
na szynach tramwa owych rani mnie szkło metal asfalt
rządowa limuzyna

nie odnotowano nadal ofiar mo e depres i
urząǳili sobie wyścigi spłonęli w samochoǳie
całą noc państwo będą czytać stenogram mo e krwi
szczątki nikogo nie transplantu ą

nie odnotowano nigdy ofiar mo e depres i

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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