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Do reportera
Reporterze,
Węszący sensac ę
W tłumie ro nym
Na ulicy gwarne ,
Lubisz spada ące samoloty
Kochasz katastro pociągów,
Upa a się dech niespoko ny,
Pośpiech serc bĳących, ak młoty,
Wypadki dnia,
Przeżycia miasta,
Wszystko przed tobą urasta
Jak niewiǳiane potwory
Z samego dna,
Wypuszczone z klatki histor i.
Reporterze,
Szuka ący wcielone zmory,
Pragnący wstrząsu,
Który potrafi przerazić,
Wypadki toczą się w glor i
Niezwykłe i niesłychane!
Kochasz bandytę
Z dwoma brauningami w rękach, —
Kiedy salwami strzela w tłum, — —

O, patosie uliczne gonitwy!
Ciało przechodnia wĳące się w mękach…
Wrzawa i szum,
Popłoch modlitwy,
Wygrywane ǳwonkami tramwa ów…
Wiǳiałeś sensac ę — kochankę,
Gdy skoczyła na szyny pod kole ,
Ta ospowata ǳiewczyna
Bryznęła krwią,
Krew zostawiła plamy,
Jak witr ole
Na edwabne sukience damy.
Detektywie,
Nie szuka zbrodni,
Nie szuka dreszczu, który da e moc e ,
Spo rzy prosto w oczy przechodnia,
A spłoniesz w cudownym poǳiwie
Nabity dynamitem emoc i!
Węszysz krew,
Patrzysz dokoła ak szpieg,
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Czuwasz po nocach:
A może się zdarzy!
Patrza ,
Sensac a czai się przy tobie,
Jak zwierzę liże ci ręce,
Sięga do twarzy,
Błaga o edno spo rzenie,

Przybywa co chwila więce ,
Tłoczy się nawał sensac i,
Chwyta !
Czempręǳe chwyta !
Chowa po kieszeniach,
Nabiera do czapki, do ust,
Pręǳe , pręǳe !
Starczy na miǉard nowin,
Na wszystkie gazety świata, —
Wszystko ci powiem!
Patrza ,
Budu ą dom,
Gromaǳą cegły,
Coǳiennie rośnie piętro,
Żarliwa robota wre,
ǲie e się powszechne święto!
Wyże , wyże !…
Uderza ą fale sensac i,
Życie pomaga snom,
Wioną powiewy potężne,
Wiewy niewiǳialne i ta ne,
Pełni się sprawa żywa.
Tyle cudowności przybywa!
Reporterze! biegnĳ do redakc i
Druku dodatki naǳwycza ne:
— Wybudowali dom!
— Wyszła z warsztatów lokomotywa!

A nocą
Na asne fabryczne hali
Klawikordy maszyn turkocą,
Rosną ogromne bele,
Z chaosu wypływa ład, —
Szale z radości, szale !
Wyślĳ depesze
Na cały świat:
Na warsztatach wczora utkali
Tyle i tyle, — —
Rośnie bogactwo
Warstwa za warstwą
W pracy żarliwe ,
W kipiące sile
Trzęsie się powszechne gospodarstwo!
Pręǳe , — —
Zakłada ą kable,
Rzuca ą mosty,
Roǳą się nowe okręty,
Ucieleśnia się tysiące marzeń.
Tyle radości!
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Pręǳe , — —
Ukazu ą się nieczytane książki,
Wynalazki otwiera ą niebo,
Nie nadążysz filmowi zdarzeń,
Powszechnemu Postępowi Pracy!

Radosną nowiną,
Strofami — hymnami,
Pieśnią wysoką żywą
Rośnie powszechna sprawa,
Słowa czynami płyną,
Twórczość tryska ak lawa, —
O ǳiwo!
ǲiwo!
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