


 

 

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.

WACŁAW WOLSKI

Ucieczka przed życiem
Jak pĳany edwabnik błyszczącym kokonem
Omotałem się przęǳą marzenia tęczową…
Zamieszkałem w królestwie poez i złoconem,
Gǳie kolorowe słońca tęczu ą nad głową…

Gǳie skrzypcowe orkiestry lament przytłumiony
W urywanych szlochaniach dochoǳi spod ziemi,
Gǳie melody nie dźwięczą kryształowe ǳwony,
Cicho, lekko trącane sercami złotemi…

Gǳie śpiewa ą czarownic złotopióre kosy,
Kryształowych rzeczułek wibru e brzęk szklany,
Gǳie przymrużone oczy Baśni złotowłose
Pogrąża ą w ocean rozkoszne nirwany…

*

Zasłuchany w akordy naǳiemskie muzyki,
Pieszczące , kołyszące rytmicznie słuch duszy,
Znienawiǳiłem życie, brutalny tłum ǳiki,
Co się fałszywym luǳkim dosto eństwem puszy…

Znienawiǳiłem wstrętne homo sapiens¹ zwierzę.
Przepo one od wieków trucizną obłudy,
Nad własną zwierzęcością płaczące nieszczerze,
Targa ące w rozpaczy włochaty łeb rudy…

Znienawiǳiłem instynkt rozrodczy potężny,
Zamaskowany chytrze płciowy popęd głuchy,
Pod pozorem miłości pa aca i księżny
Plugawiący nieszczęsne, obłąkane duchy…

*

Uciec, uciec przed życiem, przed luǳką gromadą,
Zada ącą ascetom męczarnie Tantala…
Schronić się gǳieś daleko przed Nemezys² bladą,
Która w żyłach płomienie miłości rozpala…

¹homo sapiens (łac.) — dosł. człowiek rozumny; łac. nazwa dla zoologicznego gatunku: człowiek; do utworów
literackich wprowaǳona wówczas przez tytuł trylogii powieściowe Przybyszewskiego. [przypis redakcy ny]

²Nemezys (mit. gr.) — bogini karzące sprawiedliwości. [przypis redakcy ny]
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Uciec przed coǳienności szarzyzną banalną,
Spod pneumatycznego powszedniości klosza³…
Niech siarczyste pioruny w nieszczęsną pierś palną,
Niech nad biednym tułaczym łbem pióra nastroszą.

Potwornooki puchacz z szatańskim chichotem
W ciemnościach pa ęczyną zasnute pieczary…
Byleby stracić z oczu życiowy ǳień szary,
Byleby gǳieś się schronić przed kurzem i błotem…

³klosz pneumatyczny — w doświadczeniu fizycznym klosz, spod którego wypompowano powietrze. [przypis
redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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