


 

 

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.

MIECZYSŁAW BRAUN
 

Przemysły
Chwała nafcie źródliste płynące w cysterny,
I węglom, wyciąganym z łona czarne gleby,
Młynarzowym strumieniom, siłom miłosiernym,
Smugom rodnym, płoǳącym zbożne gęste chleby!

Chwała rzeczom, czynionym dla luǳkie potrzeby,
Maszynom, pełnym trudu, pilne pracy wiernym,
Tratwie spławne , okrętom śród nocne koleby,
Śmigłom, wiosłom i szynom w rozpęǳie niezmiernym.

Niech twórczą żarliwością warsztaty zahuczą,
Zaszybu ą pociągi i zadudnią miasta,
Kiedy wichry natchnienia nowych ǳieł nauczą, —

Na większa sprawa ducha przed nami urasta,
Już pęcznie e roǳeniem i świeci, ak gwiazda,
I ǳieło w nie do rzewa, ak piorun pod tuczą!

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-przemysly/
Tekst opracowany na podstawie: Mieczysław Braun, Przemysły, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiał-
kowska, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa
Narodowego.

Okładka na podstawie: Dead factory, poolie@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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