


 

 

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.

JUSTYNA RADCZYŃSKA MISIUREWICZ

Mieszkanie Niebieski Klub
Wspaniała riwiera i kąpanie cieszy swym niedotykalnym pięknem,
wprowaǳa w egzotyczny kra obraz: parki, palmy i sosny.

Uwidocznić siebie na złotym piasku i niebieskim brzegu,
gǳie wspaniały żaglowiec wzdłuż wybrzeży ofiarowu e ziemi
różne trasy, pełne odkryć małych kra obrazów.
A eśli nie małych, to można żądać zwrotu pienięǳy.

Wieże i zamki. Piękny wiew, który wywołu e ciszę.
Bogata rezerwa uprawia tu tradyc ę i śmiech
w swych Niebieskich Mieszkaniach Klubu z balkonem na morzu
i w solarium, z którego można poǳiwiać wspaniały świt,
niezapomniany zachód i świecenie kolorów,
sącząc nieustannie oszałamia ący alkohol
w charakterystyczne , poufne atmosferze,
rezydenc onalne , ale nieco złożone ,
spoko ne , lecz pobuǳa ące do myślenia.

Gǳie ten gospodarz, co uspołeczni i ubawi? Pilnu e mie sca ułożenia,
gdy artyści estradowi rozkłada ą instrumenty. Odróżnia nas od ciebie,
zawsze w położeniu panoramy na Niebieskim Klifie, skąd uwidacznia
bilokale i trilokale¹, widoki nowoczesne i niezawisłe, dobrze zaopatrzone,
wyposażone kąty w pieczenie, usługi, telefon, bierną linię.

Z zewnątrz oni ma ą wszystko: balkony, ziemię, wzrok, morze i wzgórza,
ale ich mieszkania są ak metalowe puszki. Hydromasaż w ogroǳie
pod kątem dorosłych, wideo gry, wyǳiał obsługi, rozrywki pod kątem salw,
piłka nożna albo tenis, sporząǳanie filmów rysunkowych,
świst pong pod kątem ǳieci, które trzeba dosłownie wyrzucać na brzeg.
A samemu wmieszać się w żwir i piasek i być piechotą na kręte droǳe.

Tylko po co? Gdy zamiast tego można na skra u wybrzeża sentymentalnie
rozkoszować się falą w zabawnym i pewnym swego wyboru czółnie.

¹bilokale i trilokale (żarg.) — w branży turystyczne : dwu- i trzypoko owe apartamenty, złożone z edne lub
dwu sypialni oraz poko u ǳiennego z aneksem kuchennym i łazienki. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/radczynska-kometa-zawraca-
mieszkanie-niebieski-klub/
Tekst opracowany na podstawie: Justyna Radczyńska, Kometa zawraca, Staromie ski Dom Kultury, Warszawa
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury. Ilustrac e au-
torstwa Agaty Cygańskie udostępnione w ramach Licenc i Wolne Sztuki ..
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Wonders of earth, sea and sky, Aldrich, Thomas Bailey, -, domena publiczna
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.

  - Mieszkanie Niebieski Klub 
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