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MIECZYSŁAW BRAUN
 

O budowaniu domu
Gdy szpadle w piach uderzą, w twarde zwarte grudy,
Śpiewa , muzo, dom nowy! Śpiewa przyszłe trudy!
Z głębi ziemi garbate , z pod smugi ziarniste
Wyrośnie drzewo luǳkie, pion pięter strzelisty.
Wystawi bloki boków na wiatrów okręty,
Korzeniem sięgnie w glebne głębne fundamenty.
Rozpędem architekta i natchnieniem w planie
Z gruzu światem wytryśnie i w rozpęǳie stanie.
O, muzo, śpiewa domy! o, śpiewa budowę!
Zno e robót, rąk trudy i zdarzenia nowe!
Wiatr zbiera lotne piaski w osypisku śniadem,
Wilgna glina pod ciężkim spoczywa pokładem,
W sinym boru pnie drzewne kry ą tęgie zwo e,
Białodrzewie szumiące w modre patrzy zdro e…
Piach gęsty wózki wiozą, topór ǳwoni w lesie,
Będą drwa na podporę, na krokwie, przyciesie,
Tartak wodny na belki i na deski przetrze,
Smolny zapach, wkroplony w żywiczne powietrze…
Ułożone ścianami, rude, prędkie cegły
Już piętrami skoczyły, szeregami wbiegły,
I sześcianem stanęły, ak czerwiennym złomem.
Domem dumnym pod niebem błękitnie widomem!
Już słońce w blasków miodnym roztapia się skwarze,
Z rusztowania wzniosłego śpiewa ą murarze
O robotach, o sprawach grudami dźwigniętych,
O granitach słowami w tęgie mury wklętych.
O patrzeniu dalekiem na szczyty podniebne,
Na gwiazdy barǳie bliskie — milczące i srebrne…
Dom dobry bęǳie chronił od wszelkie przygody,
Czy żarem słońce piecze, czy wiatr niesie chłody,
Albo deszcz szumi w liściach, albo śniegi senne
W cichą białość na sannę tulą drogi zmienne, —
W dom dobry przy dą luǳie, światła w nim zapalą,
Mury asne i sprzęty spo rzeniem pochwalą,
Korowodem dni żmudnych, pracą i westchnieniem,
I troską, i spoczynkiem, i wszelkiem zdarzeniem
Pieśń powszednią wynucą i życiem na proście
Poświęcą na pięknie szą świątynię luǳkości…
Chwała domom, dźwigniętym rozumem i pracą!
Izbom prostym i stro nie świecącym pałacom!
Chwała halom fabrycznym, gǳie ściany dygocą,
Gǳie warsztaty śpiewa ą czu ne późną nocą!…
Chwała domom, ak światom, których nikt nie zliczy,
I światu, w którym mieszka Wielki Budowniczy!…
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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.
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