


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Górny Śląsk
Sło e czarnych pokładów, grube żyły kamienne,
Wylęgłe w szybach mroczne kopalni na Śląsku, —
Stężałe knie e leśne! paprocie tęgopienne!
Torfowiska przed wiekami eziorne i grzązkie!

Ta emnicze drążone weny poǳiemne,
Czarny antracyt słońca, łupany w korytarzach,
Krany żelazne w murach wonnych i ciemnych,
Uśmiechy rozkwita ące liǉami na twarzach!

Wózki wiozą węgiel, wapnem pokropiony,
Górnicy w kopalniach ǳwonią w ściany młotami,
W poǳiemiach lampki płoną, ak lampiony,

I woda chlusta wiadrami, ǳbanami,
A na powierzchni — miału czarnego tonny,
Iskrzy się słońce ǳienne, ak nieba węgiel ǳwonny!

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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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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