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dac ę Nowoczesna Polska.

CHARLES BAUDELAIRE
  

Oddźwięki
 .  

Natura est świątynią, kędy słupy żywe
Niepo ęte nam słowa wymawia ą czasem.

Natura, Świątynia

Człowiek śród nich przechoǳi, ak symbolów lasem,
One zaś mu spo rzenia rzuca ą życzliwe.

Jak oddalone echa, wiążące się w chóry,
Tak sobie w ta emnicze , głębokie edności,
Wielkie — ako otchłanie nocy i światłości —
Odpowiada ą dźwięki, wonie i kolory.

Są aromaty świeże, ak ciała ǳiecinne,
Dźwięczne i niby łąki — zielone; są inne
Bogate i zepsute — silne, tryumfalne,

Zapach

Które się rozlewa ą w światy idealne,
Jak ambra, benzoina, ako piżma wonie,
Gǳie duch przenika zmysły i wza em w nich tonie.

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
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