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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

CHARLES BAUDELAIRE
  

Olbrzymka
 .  

W czasach, kiedy natury potęgi niesforne
Co ǳień roǳiły na świat ǳieci e potworne,

Natura, Kobieta,
Mężczyzna, Ciało, Marzenie

KotChciałbym u stóp olbrzymki piękne , białośnieżne ,
Żyć ak u stóp królewny młody kot lubieżny.
I wiǳieć ak rozkwita e dusza w e ciele,
I patrzeć na e igrzysk straszliwe wesele, Serce, Oko
I zgadywać, czy serce e gotu e gromy
Po wilgotne mgle w oczu błękitach widome .
I obiegać e ciało od nocy do rana,
I wpełzać na olbrzymie, krągłe e kolana, Sen, Góra
I czasem, gdy znużona skwarami letnimi
Wzdłuż pola — do spoczynku kłaǳie się na ziemi
Usnąć niedbale — w cieniu piersi e lubieżne ,
Niby wzgórze spoko ne — u stóp góry śnieżne .

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
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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