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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Baterja
Jeżeli razem złożyć cynk i miedź z żelazem
I zanurzyć do kwasu żrącego metale,
Wtedy zygzakiem iskry drgną ta emne fale,
Wywołane z bater i odwiecznym rozkazem.
Tak samo, eśli wyraz ułożyć z wyrazem,
Zwilżyć krwią i przetopić w na szczerszym zapale
I twarde poddać próbie, ak hartowne stale,
Błyśnie wiersz złotem, cynkiem, mieǳią i żelazem.
Magnetycznych pierwiastków bogata rozliczność
Gromaǳi moc ta emną, co nagle wytryska.
Prądem płynie do serca poetycka iskra,
Jak elektryczność asna, drżąca elektryczność…

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/braun-przemysly-bater a/
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 dostępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiałkowska, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa
Narodowego.
Okładka na podstawie: psyberartist@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.

