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Wiersz ten ci święcę…
 .  [ ] -
Wiersz ten ci święcę¹, aby — eśli los ma zdarzyć,
Iż szczęśliwie, ak okręt wichrami goniony,
Imię mo e epoki do ǳie oddalone ,
I na dźwięk ego w wieczór mózgi będą marzyć,
Pamięć two a ak baśnia mgłami osłoniona,
Nużyła czytelnika, ciągle w pieśniach gwarząc,
I bratnim się, mistycznym ogniwem ko arząc
Ze mną — na hardych moich rymach zawieszona;
O wyklęta! ty, które okrom² mnie — o biada!
Od piekieł do Nieb szczytu nikt nie odpowiada!
Ty, co ak cień szlak znaczysz ślady znikomymi,
Depcząc stopą leciuchną, spo rzeniem wesołem
Głupców, co cię zwą gorzką, ty z oczy smolnymi³
Posągu, ty Cherubie⁴ mó z mieǳianym⁵ czołem!
¹święci — poświęcić coś komuś. [przypis edytorski]
² r (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³s n — czarny, ciemny. [przypis edytorski]
⁴c er — a. cherubin; roǳa anioła sto ącego wysoko w hierarchii niebieskie , t . przebywa ącego na bliże
Boga. [przypis edytorski]
⁵ ie i n — czerwonozłoty. [przypis edytorski]

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-wiersz-ten-ci-swiece
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, Marta Nieǳiałkowska, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: Bala i.B@Flickr, CC BY-SA .
Wes rz W ne e t r
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.
esz
c
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Imię
Pamięć, Poez a, Okręt,
Wiatr, Wspomnienia

