Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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szerokie spektrum
wydarza się i czu emy się w obowiązku udawać,
że nie u nas. to — nie wieǳieć czemu nie nazywane
po imieniu, postępu ące ak wada wzroku i nie do
przerwania ak nieusta ąca nowenna, w czasie które
wy ście z kościoła est nie tylko profanac ą, est
towarzyskim samobó stwem.
coś ak odwieczny dylemat wykreślania z notesu
aktualnych numerów do nieaktualnych przy aciół.
i bez tego mamy sporo w zanadrzu, ale nie tyle,
by czuć się zbyt pewnie.
chłopcy idą na własną wycieczkę, smutne ǳiewczęta
w pobliskim barze. wszyscy gra ą w gry. to właśnie
est szerokie spektrum.
zaǳiwia ące, że kole ny raz udało się powrócić cało
z czarne ǳiury.
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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.

