


 

 

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.

CHARLES BAUDELAIRE

Pies i flakon
 .  

„Śliczny mó piesku, miły mó piesku, kochana besty ko, chodź no i powącha wyborne Pies, Poeta, Sława, Sztuka,
Zapachpachnidło, kupione u pierwszego sprzedawcy wonności w tym mieście”.

I pies, wymachu ąc ogonem, co ponoć u tych stworzeń nieszczęsnych est znakiem,
odpowiada ącym śmiechowi i uśmiechowi, zbliża się i wilgotny nos kłaǳie z ciekawością
na odkorkowany flakon; po czym, nagle cofa ąc się z przerażeniem, szczeka na mnie, a est
to wyrzut.

„Ach! wstrętny psie, gdybym ofiarował ci kupę ła na, węszyłbyś ą z rozkoszą i może
pożarł. Zatem ty nawet, niegodny towarzyszu smętnego mego życia, i ty podobny esteś
publiczności, które przenigdy ukazywać nie należy perfum delikatnych, ątrzą ą bowiem,
lecz nieczystości, starannie dobrane”.

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/pies-i-flakon
Tekst opracowany na podstawie: Lirycy ancuscy, tłum. Stefan Napierski, tom I, wyd. skł. gł. Towarzystwo
Wydawnicze J. Mortkowicza, Wraszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Dorota Kowalska, Justyna Lech, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Neal.@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.
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