


 

 

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.

AGNIESZKA WOLNY HAMKAŁO
  

obiady otwarte
Jawa ski kra obraz w śląskim polskim mieście:
słońce zmęczone ciążami, w gorące woǳie
kąpane — skraca czas podróży. W ogroǳie
za domem kółko różańcowe. Duch
whisky duszkiem pite o poranku
tygodniami krąży nad saǳawką. I światła
nad Zaolziańską ak trio kolorowych papug.
Smużki mrówek, księżyc w bibułce i ba ki
muzyczne (muzykę gamelanów opisywano mi
ako kling-klang ding-dong). Jak na Jawie: walka
z przeciągami, ciągłe zmaganie się z ziemią.
Tyle traci się czasu, eśli się nie zna ęzyka.
Mo e włosy pachną prażonym cukrem,
kiedy zbliżasz się zabobonnym krokiem.

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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