


 

 

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

MIECZYSŁAW BRAUN
 

Radjo
W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy… Jedźmy!
Nikt nie woła…

Mickiewicz

Śród zielonego suche trawy oceanu,
Jak łódź samotna, tonąc na dalekim Krymie,
Mĳa ąc koralowe ostrowy burzanu,
Słucha fali: ktoś woła na Litwie twe imię!

Już iskra elektryczna niewiǳialną drogą
Glob obiegła, w powietrze wsiąkła, ak w bibułę,
Już mogą ą pochwycić i słyszeć ą mogą —
Aparaty na czulsze i serca nieczułe.

Koncert z Rzymu w Londynie, z Tokio w Kopenhaǳe,
Ryk syren okrętowych znów na kontynencie,
Razem z giełdą w Berlinie i odczytem w Praǳe,
To zmieszany gwar świata, bĳący w zamęcie!

W Moskwie słyszą ak pluszcze słodka fala Wisły,
A my, — ak huczy ogień, który ktoś rozpala, —
Tłumie luǳi, ustami chwyta ących iskry,
Może tu cię połączy elektryczna fala!

Gdy samotny wędrowiec na chłodne obczyźnie
Słuch natężał — innego chciał słyszeć wołania,

Inne fali i szeptu, którem serce bliźnie
Umie drżeć, gdy wymowne oczy mgła przesłania.

Gdy ze mnie, ak z anteny, tryska ą na wszęǳie
Me słowa, zatrzaśnięte na zawsze w iskierce,
Nie wiem, kto bęǳie słyszeć, kto ich słuchać bęǳie,
Tak, ak two e edyne małe dobre serce.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-rad o/
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 do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiał-
kowska, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa
Narodowego.

Okładka na podstawie: Classic old radio s or s style, theslowlane@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.
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