Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MIECZYSŁAW BRAUN
 

Gdynia
Płyną kupieckie korabie po gęsiach morza spienionych.
Na ciemnobławe powłoce ry ą koryta ǳiobami.
Skarby zasobne przywożą, zdobyte w odległych stronach,
Ciężkie rzuca ą kotwice w proste , głębokie przystani.
Ciżba robocza w pośpiechu, luǳie biegnący, zdyszani,
Krany chwytliwe podnoszą, brzemię zde mu ą lewary,
Krążą nad brzegiem parowce, huczą syreny pieśniami,
Pęǳą pociągi po dunach, z kra u wywożą towary.
He , wy okręty czarowne! domy płynące, ciężarne!
Śrubą wkręcone w żywioły, węglem gorliwym żywione,
Spieszcie z dalekich przestrzeni w przystanie gęste i gwarne.
Płyńcie, wichrami spęǳone, płyńcie, wodami wzniesione,
Płyńcie, płyńcie, okręty, w dymy wĳące się, czarne,
Ląd nasz powita was śpiewem, rąk trzepocących miǉonem!…

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.
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Tekst opracowany na podstawie: Mieczysław Braun, Przemysły, Warszawa .
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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.

