


 

 

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.

JULIA FIEDORCZUK

 : 

Jamb, trochej, jamb
Jeśli choǳi o wo nę, to wiǳiałam tylko zd ęcia.
Trafiony ǳiennikarz,  ma , oooops,
potem się okazało, że to nie wypada,
lecz w pierwsze chwili gazeta sprzedała się dobrze.

Egzekuc ę Husa na można za darmo obe rzeć w Internecie.
Spróbu cie też wpisać World Trade Center na Youtubie
(po awia się wybór, „attacks, umpers, collapse”,
est oczywiście problem wyboru ścieżki dźwiękowe )

są też zwłoki drugoplanowe w wiadomościach
ich nie żału emy bo są ak statyści albo kaskaderzy
których się wymienia pod koniec kredytów kiedy nikt nie patrzy,
a żołnierze na szczęście nie są kobietami i ǳiećmi.

(attacks, umpers, collapse:
to ask am père to lapse
a lax ankers to pass
alarmed umpers amass)

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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