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Muza sprzedajna
 .  

Muzo mo a, tyś prawa pałaców kochanka,
Lecz gdy Styczeń rozpęta swo e Boreasze¹,

Sztuka, Bieda, Interes

Zima
Czy bęǳiesz miała ogrzać czym biedne poddasze
I okryć nogi ciepłem akiegoś gałganka?

Czy odegnasz od ramion swoich marmurowych
Blask, co wnosi ci oknem swo e mroźne tchnienie,
A że twa kiesa pusta, ak twe podniebienie,
Czyż bęǳiesz zbierać złoto sklepów lazurowych?

Aby coǳienny chleb twó zdobyć ciężką pracą,
Jak biedne ǳiecko chóru, kaǳielnicę trzymasz,

Chleb, Tłum, Zabawa

I śpiewasz hymn Te Deum², choć weń wiary nie masz,
Albo skaczesz na linie, ak głodny ba azzo³,
I śmie esz się przez gorzkie łzy niedostrzeżone,
By rozweselić tłumów ospałych śleǳionę.

¹Boreasz (mit. gr.) — bóg i uosobienie wiatru północnego, zimnego, porywistego i srogiego. [przypis edy-
torski]

²Te Deum laudamus (łac.) — Ciebie, Boga, wysławiamy; hymn kościelny, śpiewany przy szczególnie uro-
czystych okaz ach. [przypis edytorski]

³bajazzo (wł.) — pa ac. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kwiaty-zla-muza-sprzedajna
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kwiaty-zla-muza-sprzeda na
Tekst opracowany na podstawie: Karol Baudelaire, Kwiaty grzechu, tłum. Adam M-ski [Zofia Trzeszczkowska]
i Antoni Lange, H. Cohn, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Katarzyna Dąbek, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: flavouz@Flickr, CC BY .
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.

  Muza sprzedajna 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kwiaty-zla-muza-sprzedajna
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/112
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

