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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Do majstrów
— A ak to się, tramwa arzu, korbą kręci?
— A ak to się, motorniczy, włącza prąd?
He , po szynach twa maszyna dale pęǳi,
Ale dokąd, przy acielu, ale skąd?
— A ak to się wątek łapie, panie ma strze?
Gdy czółenko po osnowie błyska w krąg?
Przy warsztacie sto ę, — patrzę, — ak w teatrze,
A ile tu kółek — ząbków, ile rąk⁈…
W hucie szklane , — czy to prawda? — ak na uczcie,
Po świetlicy szkło się arzy — blask i huk!…
— He ! pokażcie mi to wszystko i nauczcie,
Żebym z wami cudowności poznać mógł!
Ja tak samo znam osnowę i mam wątek,
Prądy włączam, szkło roztapiam — w wierszach mych!
I dlatego, — zauważcie na początek:
Ze słów moich wsta e ogień, pęǳi wichr!
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

