


 

 

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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Kołysanka
tuta , wewnątrz
ciepłe sny i ciało
doda e otuchy krew
cicho pulsu e
wypełnia ąc swo ą okrężną mis ę

tuta , wewnątrz
sen ǳiecka czy to możliwe
tamte uż pod ziemią
(Biesłan,  września )

zadanie dorosłych to
zapewnić ǳiecku poczucie bezpieczeństwa
UNICEF wyraża głębokie zaniepoko enie
„eskalac ą ǳiałań wo ennych na terenie Osetii Południowe ”
(Sierpień )
można kupić kartki z życzeniami „twórzmy lepszy świat”
wyprodukowane w ChRL

śmierć to est ak więdną liście
albo ak ktoś est stary
tak stary, że nie ma uż siły i nie chce mu się
bawić, czytać, ani nawet
eźǳić na hula noǳe
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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.
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