


 

 

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.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

Ciel brouillé¹
( .  . ’²)

Rzekłbym: two e spo rzenie okryte oparem,
twe oczy ta emnicze (błękitne czy szare?),
na przemian uciszone, marzące, okrutne,
odbĳa ące nieba obo ętność, smutne.
Pamiętasz te dni białe, ciepłe i zamglone,
które topiły w płaczu serca, ǳwon, olśniony,
kiedy wzburzone, drżące akimś złem nieznanym
nerwy szyǳiły z ducha, co spał w snach zbłąkany?
Ty wspominasz czasami ten horyzont czysty,
który gorzał słonecznie w porze chmurne , mgliste ,
ak ty rozpromieniałaś ten wilgotny pe zaż
skuty w strąconych z nieba promienistych więzach!
O, kobieto cudowna, zwodna auro ciepła! Miłość, Zima
Czy kocham także śnieg twó i szron w bieli skrzepłe ,
czy będę mógł się wyrwać z zimy two e mroźne —
— rozkoszy prze mu ące barǳie niż mróz groźny?

¹ciel brouillé (.) — zachmurzone niebo (także: niebo zagniewane). [przypis edytorski]
²Baudelaire, Charles (–) — ancuski poeta, krytyk sztuki, tłumacz Edgara Allana Poe, prekursor

symbolizmu i poez i nowoczesne , parnasista, dekadent. Uznawany za ednego z tzw. „poetów przeklętych”. Jego
twórczość była kontrowersy na, samego autora oskarżano o niemoralność ze względu na pode mowaną tematykę
w swych utworach: dewiac e, rzekome popieranie satanizmu, prostytuc a, życie marginesu społecznego itd.
Na słynnie szym ǳiełem Baudelaire’a są wydane w  r. Kwiaty zła (Les fleurs du mal), znane również pod
innym polskim tytułem — Kwiaty grzechu. [przypis edytorski]
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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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