
                       nr 203 - PA�DZIERNIK 2013    17

HUGON LASECKI

Kiedyœ st¹pa³y po ziemi bia³e konie.
Dziœ st¹paj¹ anio³y okopcone.
Na opuszczonym tronie le¿y
wyblak³a fotografia Stwórcy.
S³oñce znów lata wokó³ Ziemi,
jak w œredniowieczu.
Szalone.
W zaœwiatach gwiazdy milkn¹
na niebosk³onie
i zaciera rêce Bóg,
¿e jest trochê dalej
od Ziemi.
Szczêœliwy, ¿e dalej.
Jak najdalej.

Wygrzewa³ siê na skrawku ziemi
miêdzy ka³u¿¹ a okapem
w nadziei, ¿e s³oñce jego jesieñ zamieni
na rumianku zapach –
w d³ugie lato
do odlotu ptaków
i nastêpnych nadziei 
na ogrzany skrawek
ziemi.

Kiedyœ nie mog³em doczekaæ rana,
teraz nie mogê doczekaæ wieczoru.
Byæ mo¿e wielki Nemrod niebawem
przytuli mnie w popió³.
Jestem inny. Bardziej ju¿ doros³y nareszcie,
styrany, jak zmêczony pod koniec dnia
w zaprzêgu pies.
K³usujê w nocy na ka¿d¹ chwilê,
by j¹ przy³¹czyæ do dnia,
przed³u¿yæ ¿ycie
na moment.
Zobaczyæ przyjaciela sprzed lat
zjeœæ smaczny rosó³,
pochyliæ nad mogi³¹ ukochanej istoty
i prze¿yæ swojego psa.
Tak bêdzie lepiej,
bo wiem, ¿e ja go
zakopiê
nie byle gdzie.
Pod serce.

Uœmiecha siê wiatr.
Hula w z³otej bramie d³ugiej ulicy.
Po proœbie le¿y pies.
Cz³owiek o wy¿artej ranie g³aszcze sieræ,
jak sadza czarn¹.
Czerwone ró¿e na betonie
czekaj¹, by odejœæ w ramiona
jakiejœ zakochanej dziewczyny
w zakochanym ch³opcu.
Kaszl¹ca staruszka sprzeda ka¿d¹ ró¿ê
niby z³oto, jeœli ktoœ zechce,
w miejscu, gdzie pewnego razu
przechodzi³ papie¿.
A za nim Pan Bóg
drepta³.

Mieszkam za szaf¹. Wœród wielu karteczek
przypiêtych do desek wisi telefon,
po³¹czenie ze œwiatem,
Gdy dzwoni, podnoszê s³uchawkê,
milczenie.
S³yszê oddech po tamtej stronie,
przyœpieszony,
s³yszê krew.
I Ÿród³o s³yszê, co ciurka w rytm
serca.
Szumi¹ce lasy le¿¹ce pokotem,
zwalone jak pamiêæ w s³uchawce
za szaf¹,
gdy jestem sam.
Od wieków.

Starczy czasu na wypatrywanie zamyœlone
i podró¿ w lata zielone,
i zmartwychwstawanie poranków,
tulenie nocy œwiêtej
w pi¹stce zaciœniêtej –
centrum œwiata zal¹¿ku
przy ka¿dym uœmiechu
i ka¿dym, choæ ma³ym, 
szczêœciu.

Zdawa³o mi siê przez chwilê,
¿e umar³aœ.
I po raz pierwszy mi siê zap³aka³o kiedy ¿yjesz.
I to siê nazywa sprawdzian chwili
o pewnej chwili, o rannej porze,
gdy jeszcze œpisz i ¿yjesz we œnie.
I we mnie ¿yjesz.

We œnie
ujrza³em zegar.
Tyka³.
Obok przeszed³ zegarmistrz Jan,
nad ranem otrzyma³em telefon:
odszed³ Tadek,
zegar na chwilê stan¹³
potem poszed³ dalej
i ja ruszy³em
za chwilê.
Miejsce, w którym zegar ujrza³em,
zosta³o.

Gdybym pod koniec wieków œwiata
zosta³ piekie³kiem zniewolony
i bym na trumny wieko czeka³ –
pod niebem nachylone,
ciep³em wymoszczone –
koronk¹ upiêkszone
chcia³bym
by jedna by³a sêkata,
druga by³a pstrokata
deseczka
w mojej
trumnie.

Ja wcale nie jestem taki starszy pan,
mam tylko nieco szare brwi,
trochê t³uszczu miêdzy nerkami,
uœmiechniêt¹ dziewczynê w ³azience
na pude³ku z wyka³aczkami.
Codziennie jakiœ ma³y mam stres,
¿e mnie potr¹ci dziecko na wrotkach.
Kiedy bêdê szed³ obok mojego psa
inny pies mnie spotka,
co ma siedemnaœcie lat.
Jak dziewczyna z reklamy
z uœmiechem na ustach,
w ³azience.

Gdy pachnie suma kwiatów,
jest to ³¹ka albo pamiêæ odzyskana,
albo szczêœcie matki.

W koñcu wszystko siê równa.
Jest linia spokojna
równa ciszy.
Dostojna.
Pozioma.
Coraz mniej wyboista.
Czysta.
Nieskoñczona.
Biegn¹ca na spotkanie z sob¹,
w przestrzeni nieograniczonej.
Jedyna droga.
Linia donik¹d.
Linia moja nie moja.
Linia Boga.

Widzia³em tunel œwietlisty,
pêdz¹ce myœli na skraju innych wymiarów
i losy, które bêd¹ za chwilê,
i wyrzeŸbion¹ pamiêæ,
i rozwichrzone konie Partenonu,
i siebie widzia³em, który obok sta³em
u wrót Apokalipsy,
w uwielbieniu zastyg³y.
Jak wiatr,
co straci³ pamiêæ.

Schowany za szaf¹ tron.
Schowana gdzieœ korona.
Ber³o przechowywane
u s¹siada.
Na po¿ó³k³ych kartkach
schowana pamiêæ
i z³ote lata,
które nie wróc¹.

Wszystko siê jakoœ u³o¿y
nad wiekiem z desek.
Stwardnieje ziemia,
przycichnie pamiêæ,
odlec¹ ptaki
i walec wyrówna
co trzeba.

Widzia³em brata we œnie,
przyby³ z drugiego œwiata.
Podszed³ do drzwi,
dotkn¹³ numer szeœæ,
zobaczy³ pusty dŸwiêk
i odszed³.
Odjecha³ w stronê,
gdzie œni³ siê sen,
mój sen
o moim bracie.

Psie ³apy biegn¹ do Raju
dziêkowaæ Panu,
¿e cztery ³apy maj¹
i serce dla ludzi
na zapas.

Przynoszê ci z³amany kamieñ.
To nie jest marmur.
To nie jest diament.
To jest granit,
zwyk³y granit,
który roztrzaska³ siê
o ³zê.

Sta³o miasto
obok drogi
wypalone.
W mieœcie
le¿a³ chleb.
Modli³y siê moje rêce,
modli³y powieki.
Bóg nie s³ysza³
Ocalony.

Te ryby œpi¹ razem
chodz¹ naoko³o i ¿ó³kn¹,
nied³ugo zgin¹.
Potem spadnie deszcz.

Moja pewnoœæ
to druga godzina nocy,
to kruchoœæ niejedna,
przed trybuna³em ciszy,
to w³asnoœæ w jednym egzemplarzu.

Na kolanach 
pochylony
przejdziesz
w zapomnienie.
Dobrym wynalazkiem
g³owa
w niewoli.


