


 

 

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

 : 

The truth is out there¹
czyli na powierzchni
kreślimy znaki na skórze
nie est tylko asne kto est adresatem

co byś nie wpisał zawsze wikipedia
sens życia to
edno z podstawowych zagadnień
różnych systemów
filozoficznych i religĳnych
ak również po ęcie
odwołu ące się
do transcendentnego wiǳenia świata
ako drogi

(po ęcie śmierci rozmywa się w przypadku roślin)

wybaczcie te cyberdygres e
ǳisia est pierwszy ǳień, etc.
każdy ma prawo kupić sobie prezent
a ak kogoś nie stać niech się przebranżu e

¹The truth is out there — napis z czołówki serialu Z archiwum X. [przypis edytorski]
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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