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Wątła pamięć odżywa,
i malowany sen,
i śpiewy dawniej słyszane.

Dotyka motyla
i słońca czerwoną tarczę –
chwila.

Gdzieś obok ptak ma swoją posiadłość
wyśpiewaną.

Wszystkie rodzaje piasku
miałem pod stopami
i życie pełne pięknych zdarzeń
we snach.

Był wysoki ten mur,
tam nie sięgały ptaki,
obok przechodził coraz krótszy dzień.

Pierwszy ptak odleciał nocą,
drugi przed chwilą.
Pewnie coś knują.

Wciąż poprawiam te wiersze w pacierzu.

Pozamykane kwiaty,
ogrodu strzeże mur,
ktoś zabronił patrzeć na wiatr,
który niósł zapach róż.

Padły drewniane konie dwa
i drewniany król padł,
i ogień, ten wieczny ogień,
w moim śnie.

Chciałoby się przeoczyć tę noc
i ten czerwony piach,
i tę moc niemocy.

Stało zboże,
w miejscu, gdzie leżał Titanic.
Szedłem oceanem,
wciąż szedłem,
jak cień namalowany snem.

Widziałem niebo pełne świecidełek
i krajobraz twarzy pełnej Boga.

Mam tyle wszystkiego,
że się zapchało
moje okno na świat.

Dziewczynka w przebiśniegi wtulona –
białość w bieli.
Od niedzieli do niedzieli,
od wiosny po odlot babiego lata.

*

  Zwoliñski chcio³, ¿eby go przezi-
mowaæ. Bedzie ju¿ ze trzy lata nazat. 
Siedzio³ w dumu, nie poli³ pod kuch-
nium, zimne jot. Kapote mio³ gru-
bum na plechach i wiecznie chodzi³ 
po mieszkaniu. Nik go nie wziu³ i 
umar. A jo ty¿ nie chcia³am sie z nim 
¿yniæ, bo kobite mio³ po rozwodzie 
i by mi œlipia wydrapa³a.

*

  Boderów Janek rypnu³ motorym w 
drewo i dosto³ wrzodów na flakach. 
Musio³ iœæ na operacje. Lekarze wypi-
³y se i zapumnia³y - no¿ycki zagrzyn-
z³y w brzuchu, przy operacji. Rozpru-
waæ brzucho! Rozpruwaæ brzucho!
No¿ycki zardzewnia³y. Winne by³y 
dochtory. Gorsze jak ³ajdoki, zmarno-
wa³y m³odego ch³opoka, dwadzieœcia 
cztery lata mio³. £adny by³ ch³opok. 
Œredniego wzrostu by³. Nie-pijok i nie 
bi³ sie.

*

  Od alkoholu umar Kupis. Dwie bu-
telki u Ruskich kupi³ i zara wypi³, i 
umar od razu. Przewróci³ siê i umar.  
Jego brat siê dowiedzio³ i zymglo³. 
Rzund musio³ go pochowaæ, bo ni 
mia³y pinindzy. Jego narzecuna po-
noæ nic nie wiedzia³a.

*

  Wacek je chory na brzucho - pym-
pek mu siê zapod. I padaczke mo do-
datkowo. Chcio³ sie utopiæ, ale pot³uk 
go samochód... ale nie umar, a tyn co 
go pot³uk dawo³ 5 tysincy, ¿eby sie 
nie sundziæ. W zime sie zmoczy³. 
Stra¿ go wyciunga³a - nurki. W³o¿y-
³y go w oliwe i trzy dni by³ w oliwie, 
¿eby mu nie by³o zimno.  Musio³ pi-
nindze p³aciæ, ale nie p³aci³, bo uda-
wo³ Greka. Tera mo wrzody na fla-
kach i siedzi w dumu. Chio³, ¿ebym 
mu pomog³a. A co ci pomoge - ga-
dum - palec ci w dupe wsadze? Za-
wsze by³am „stara kurwa”,  to tera 
se idŸ do lekorza.

*

  Siostra bednarków, niesprawno ka-
leka, mo opieke, bo mo jedenaœcie 
miliunów rynty. A uny, ji bracia, stare 
kawalery siedzum w dumu na kupie 
i czekajum na oklaski. Majum jeszce 
jednego brata, co donosi im ¿arcie. 

Zupy nie gotujum, tylko ¿rum suche. 
Ale suche ¿ryæ niedobrze. Suche 
i suche - wtynczas cz³owiek wysraæ 
sie ni mo¿e. Przeterminowanum kie³-
base po piñæ z³oty ¿rum. A chude 
wszyskie, jak go³ymbie albo sroki. 
Skórka na nich wisi, jak cha³at na wi-
szoku. A jak lecum szybko, to spodnie 
im na gnaty opadajum.

*

  PoŸniok ni mio³ rynty bez jedyn i pó³ 
roku, i chcio³ umrzyæ. Ni mio³ z cze-
go ¿yæ i bidowo³. PóŸni dosto³ rynte. 
Kupi³ se pi³e i motorower, i zaczu³ 
chlaæ. Ludzi mo za g³upich. Co to 
nie jo - godo - co to nie jo. W rzecy-
wistoœci je g³upi sum, jak but. Pije 
codzinnie. Jeba³ go pies.

*

  Kolega jego mo padaczke i ty¿ pi³e 
motorowum, ale bierum go bez prze-
rwy od szpitala do szpitala. Ataku do-
staje, wirzgo nogamy, t³uce po œcia-
nach. Mo z piñdziesiunt lat. Osobno 
mieszko i pije bez ca³y tydziñ.  Ojciec 
jego umar, a un pije dali. 

*

  W Kaliniu dziewucha mia³a siê ¿y-
niæ. Ojciec mówi wieczorym: „zajrzyj 
do obory, zoboc cy byk stoi”. Dzieu-

cha posz³a i nie przychodzi. Ni ma ji i 
ni ma. Ojciec zachodzi rano do obory, 
a una wisi na postrunku, a byka ni ma. 
Skurwysyny, z³odzieje, byka wzi³y i 
dzieuche powiesi³y. A mia³a sie ¿yniæ 
za trzy dni. Tragedia nie do omówi-
nia, co nie? Na pewno znajume by³y 
i ba³y siê, ¿e ich rozpozna³a. Bo¿e 
uchowej.

*

 Stachurski spod z jab³unki. Zawiez³y 
go do Warszawy, bo mu kryngos³up 
pynk. Ale mu nie pomog³y i umar.  
Pochowa³y go na ojcu.  Odszkodowa-
nia nie dosta³y. Jab³ek chcio³ se na-
rwaæ i ga³ynŸ sie urwa³a, i spod. Na 
œlipia nie patrzy³ jak le¿o³. Niezad³u-
go ojca pot³uk³a krowa i ty¿ umar 
w szpitalu. Œmieræ a sranie - gdzie 
nastanie. Co to znaczy? Ano cz³o-
wiek mo¿e umrzyæ bele gdzie, a ¿o-
³undek jak mo niestrawnoœci, to cz³o-
wiek musi siê szybciutko wysraæ 
w rowie.

HUGON LASECKI

Spotkałem ptaka –
był lżejszy od swoich piór.

Świat jest pełen dobrych ptaków.
Mieszkają ponad nami.

Opowiem jakie są kolory
zanim ujrzę krawędź;
na razie widzę białość bieli
i skrawek marzeń.

Napisano o mnie w gazecie.
Byłem wśród nekrologów schowany,
chwalony, jak zwykle.

Patrzę pod nogi, ziemia ucieka.

Przeszedł obok
mój cień.

Widziałem wiatr
nad powodzią barw.

Moja fotografia jest we wnętrzu lasu.

Trzeba wstawać przed słońcem,
wzlecieć przed ptakiem,
ponad chwilę,
ponad pamięć.

To nie była mama,
to była pani
od przytulania ciała
bez duszy.

Niech pozostanie ten kurz,
to okno niedomyte,
ten lot ptaka,
ten nagły ból,
ten dzień wczorajszy.

Jeszcze jest do załatwienia
kilka spraw w milczeniu,
w życiu po życiu.


