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HUGON LASECKI
wiersze i rysunki

Gdy szed³em w dolinê
sta³y stare klony.
Ujrza³em niebo pochy³e i Wis³ê.
Marzy³ mi siê placek kukurydziany.
Przy drodze sta³ œwiêty Wincenty,
rzeŸbiony, pochylony.
Mia³ ciep³o w sobie,
wy¿art¹ koronê
i sp³owia³e rêce
zajête b³aganiem.

By³o pole zasiane brzoz¹
obok sosen.
Le¿a³y kamienie we wrzosie
i schowany ptak
w pamiêci
tamtej.
I œwiêty las,
i kruszyna, co wysz³a z chleba
po wieczerzaniu matki,
gdy w póŸny wieczór
pow³óczy³a nogami
na skrzy¿owaniu mchów.
Œni³ jej siê zaj¹c kruchy
na œwiêta
i orzechowy tort bardzo dobry
albo tylko chleb dla dzieci
chrupi¹cy.

Ju¿ wiem, gdzie jest koniec œwiata,
moja matko.
Tam, gdzie siedzia³aœ na przydomku,
miêdzy wieczerzê a s³oñce oparta,
szczêœliwa,
uœmiechniêta –
teraz jest ziemia zaros³a chwastem
i okno na kraniec œwiata.

Odk¹d jesteœ w niebie
piszê do ciebie list.
Wci¹¿ ten sam pocz¹tek,
¿e wilków œpiewanie
nie opuœci tej ziemi,
moja Mario.

Mia³em sen
pomarañczowy,
namalowany
klatka po klatce.
Ruchomy czas
i widok
stary.

Za chwilê, o pi¹tej trzydzieœci,
jadê po¿egnaæ „Afrykê” i Cygana pieœni,
potem fasolê u starej Drobniewskiej
i m¹kê u Erwina,
i Poguta poganina
co siedzi zaklêty w Aplinkach,
Gaœnie œwiat³o.
i chatê, w której urodzi³a mnie mama,
Po stopniach schodzi p³omieñ.
i budê, gdzie napastowa³y j¹ chamy,
Nas³uchuje pierwszy pies.
i kocie ³by obok starej Drobniewskiej,
Nas³uchuje drugi pies.
i szczupaki, których duchy ju¿ tylko
Coœ siê stanie,
szlajaj¹ siê w strudze,
gdy zdejm¹ anio³y
i Bentkê, który roœnie w trudzie
pos¹g z piedesta³u.
podaj¹c mi coraz mniejsz¹ rêkê,
Coœ siê stanie,
i komin, co sterczy w kotlinie
gdy nie zmartwychwstanie
stoj¹c na glinie,
pieœñ.
i Abdula, co opowiada³ o Leninie cuda,
i most, pod którym jada³em œledzie w biedzie,
i moje pierwsze kochanie, za które dostawa³em lanie,
i ziarnka piasku, które siê osta³y,
i wspomnienia, które pozosta³y.

Te¿ siê modlê
do matki mojej
i obcej;
do nieskoñczonoœci,
do bólu, co boli
nad ranem,
albo gdy przychodzi noc.

Kiedy ty siê budzisz
ju¿ nie œpiewaj¹ ptaki,
a œwierszcze jeszcze œpi¹.
Pewnie odesz³o lato,
a ja jestem tylko wiatr.

Anio³y p³aka³y w atomowym raju.
Pozosta³ zapach modlitwy
i dzwon wieszcz¹cy
tamto lato, dzieñ apokalipsy.
Wiatr szepta³ baœñ o ¿yciu,
które nie pamiêta, ¿e by³
szczêœliwy dzieñ w Nagasaki.
Cedry umar³y,
wyparowa³y ptaki.

Bóg stworzy³ brzeg i deszcz
i brzeg nieukoñczony,
i rz¹d takich samych drzew,
i s¹d ostatni.

Sk³aniaj¹ do zadumy uœmiechy Angkoru;
betonowe kwiaty lotosu,
bezkresne obszary zatopionych gajów,
milcz¹ce wody,
i czas, co zatai³ tajemne bogów
harce w raju.

