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wolnelektury.pl.
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MARTA PODGÓRNIK
 

bez możliwości ruchu w tę czy we
w tę
głód nie da e wyboru. odczytane z trudem hierogli
plam nie drażnią uż niewiadomym pochoǳeniem. czas
zna du e kupca na brudne ubrania, ak zwykle gotowego
zapłacić ciut więce za to, co pod spodem.

nie spoǳiewał się blizny. rozpoznanie sprowaǳa
odmowę bez prób negoc ac i. to są falstarty zamierzone,
potknięcia dopuszczalne. prawǳiwe niebezpieczeństwo
dopiero ma nade ść.

chwilowo cisza przed burzą ak w kościele po mszy,
kiedy zosta e tam tylko tysiąc eden drobiazgów
zgubionych przez wiernych. ont ak zwykle przesuwa
się, nim zdążasz go zmienić.
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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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