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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Na zakończenie książki
Czytelniku, eżeliś do końca przeczytał
Tę książkę, która długo i powoli rosła,
Jeśli cię w nie wzruszyło słowo lub myśl wzniosła,
Jeżeliś trudne stro radośnie powitał, — —
Wieǳ: ak lichwiarz, co skrzętnie gromaǳi kapitał,
Zbierałem wszelką wartość, służąc ci za posła,
Pragnąc, by książka siłę do walki przyniosła
I treść, o którą cień twó w myśli mnie zapytał.
Piszę o rzeczach prostych i słowa są twarde,
Niosą mi e burzliwe silne fale Wisły…
Patrz w serce! życie tętni! uderza oskardem!
Czytelniku! tak swo e pisałem Przemysły.
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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.

