Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

CHARLES BAUDELAIRE
  

Piękno
 .  
Jam piękna, o śmiertelni, niby sen kamienny!
Pierś ma, od które bolał każdy duch kole no,
Nieci w poetach miłość — wieczną i niechwie ną —
I niemą ak istota materii niezmienne .

Sen
Uroda, Kobieta, Przyroda
nieożywiona

Niby sﬁnks niepo ęty władam na lazurze,
Serce mam śnieżne; białość łabęǳiego puchu;
Zmienia ącego linie, nienawiǳę ruchu.
I nigdy się nie śmie ę, ani łzą nie chmurzę.
Poeci, na wyniosłą mą patrząc postawę,
Na którą na dumnie szych spiżów wzięłam sławę,
W ćwiczeniach będą trwali surowych a czystych;

Poeta, Kochanek

Bowiem dla tych kochanków mych oczarowania
Mam zwierciadła, gǳie pięknie wszystko się odsłania —
Oczy me — wielkie oczy o blaskach wieczystych.

Lustro, Oko
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