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O Kachnie
Kachna się każe w łaźni przypatrować,
Jeslibych ą chciał nago wymalować;

Pożądanie, Ciało, Kobieta,
Mężczyzna

A a powiadam: gǳie nas dwo e sięǳie,
Tam pewna łaźnia¹, mówię, łaźnia bęǳie.

¹łaźnia (starop.) — określenie dotyczące zarówno mie sca, w którym się kąpano, ak również w drugim
znaczeniu: stosunek seksualny. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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