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Góra nie wyglądała
na używaną.
Kazano przyjść
w garniturach,
przynieść gwoździe
i ukrzyżować Syna.
Nikt nie zdołał
ich powstrzymać.

Był dach.
Był wiatr

Moja pewność
to druga godzina nocy,
to kruchość niejedna,
przed trybunałem ciszy,
to własność w jednym egzemplarzu.

Milczysz,
połykasz łzy,
a dusza się raduje,
że jesteś obok.

Pamiętam zadeptane
ścieżki.
Pamiętam błyszczące
powozy.
zamalowane cegły
gotyckie,
okienka wielkości
książki.
Pamiętam ciepły kamień
babci,
jaskółki na pogodę,
jako ten przez Cyganów
edukowany, co zjada rybę
leżącą odłogiem.
Pamiętam malowane
przygody
i zabijane sny.

Był pejzaż
równy równinie.
W nim niebo wieczorne
i trawa w butelczynie,
aby nie pierzchła.
I bliskie było sercu
milczenie.

W magazynie kostiumów
wszystko się zgadza:
kartoteki,
odkurzacze,
pamięć,
i zemsta.

Przerwany sen.
Postacie w skóry
obleczone.
W sprawie książek
przybyły.
W sprawie różnicy
zdań.

Na rynku światowym
można sprzedać i kupić
wszystko, co nie ma
czasu i sensu.

             Tomkowi Bogusławskiemu

Świątynię
o wielkich oknach
wszędzie zobaczysz.
Czas chodzi jak chce.
Wskazówki zegarów
wykupił przyjaciel.
Bóg mu zapłać.

Chce się wyjść
między kwiaty,
gdzie drewniany 
domek ptaka,
który wraca
i zakłada nadzieję.

W starym drewnie
starych koryt
szarości grzebię
szukając światła.

Żal ptaków,
one wracają
do piekła
jak do matki.

Zanim słońce
wzejdzie wysoko –
więcej pola
wokół nocy.
Widziałem
różne kolory
Boga.

Widziałem tunel świetlisty,
pędzące myśli na skraju innych 
                                           wymiarów
i losy, które będą za chwilę,
i wyrzeźbioną pamięć,
i rozwichrzone konie Partenonu,
i siebie widziałem, który obok stałem
u wrót Apokalipsy,
w uwielbieniu zastygły.
Jak wiatr,
co stracił pamięć.

Po kolei gaszę światła.
Na początku jest ich wiele.
Świecą jasno.
Zwolna wokół ciemnieje
dusza i uśmiech,
i namalowane szczęście.

Serce, co zgodnie wybija
mózgu zlecenie,
zawodzi,
gdy umierają marzenia
i gdy pytamy o sens istnienia.

Śniłem,
szerszenie śpiewały pieśni,
potem była czerń w ogrodzie
wśród kwiatów różowych
i białych.
Potem był sen we śnie,
raz czarny, raz biały.
Niebo było jak atrament.
Pies otulony flanelką
zwisał na desce.
Pod nim testament
malowany sercem.

Nie ma dziś ptaków na placu.
Jest deszcz.
Gołąb patrzy w twarz,
jedyny na dachu.
I ten samolocik
z kartki papieru stworzony,
co się przed chwilą
w kałuży utopił
i ktoś go wdeptał
w deszcz.

O różnej porze
jak nie kruk
to dzwoneczek,
czasem pukanie
do drzwi,
czasem kopia matki
we śnie.

Była biała woda,
białe kwiaty.
Zataczał się biały wiatr
i biały sen stał na czatach
w moim ogrodzie.

Był mur z cegieł
we wczorajszym śnie.
Między cegłami
białe fugi.
Na słońcu muchy nieruchome
na wiatr czekały.
Wiatr pieścił granatowe łby
i targał skrzydełkami.

Widzę konie w pędzie.
Niebo zrasza łąkę.
Galopuje słońce białe
daleko, daleko
w moim śnie.

Tyle było kropel.
Bałem się patrzeć.
Przed sobą widziałem
szary dzień.
Serce widziało więcej.

HUGON LASECKI
wiersze i rysunek

Zasypia pusty kieliszek.
Zabito jaskółkę
w moim śnie.
Odchodzi czas
i ciąg dalszy.

Mieczysława Czychowskiego
rzeźby głowy
znają swoją pamięć,
od zarania taką samą,
jak filozof,
jak cielę zwierz,
jak zasiany pagórek
ziarnem na chleb.
Kamienne głowy baby
dumają o tym i tamtym
wedle umowy,
która ma sens.

Niech pozostanie
co było,
niech się utrzyma
w talii,
żeby zrozumieć
i mieć podobnie,
gdy wszystko spieprza.

Wielu nas było.
Stół przy stole
i dużo wołowiny.
Pod ścianą stały tarcze.
Za ścianą spalony las
i wszystko zmiecione.

Że się udało coś,
milczenie powie.
Zimne wyżej
i dalej.
Jeżeli tam znajdziesz
światłość dla mnie,
spiesz się.

Zamiast lata
biała ściana
i to, co pozostało.
Są ogrody dnia i nocy,
i wiatr,
i żagle.

Wiele posyłam myśli
między trawy pochyłe.
I koń się wdzięczy
uczesany, w miejscu,
gdzie woda myje
koronki białe
martwych.

Proszę popatrzeć na ręce,
są na liście chorych.

Tylko Słońce obroni piękno
nie bacząc co pomyślą wolni.

Życie ucztą, która ma mało czasu,
życie tylko raz
i nie musi się zdarzyć.

Żyzne doliny,
skały czerwone,
orła spadanie,
fiolety zauroczone
spragnione poznania.
Góry Rabsala,
gdzie źródła rzeki Mekong
istnieją po wieki wieków.

Schowany za szafą tron.
Schowana gdzieś korona.
Berło przechowywane
u sąsiada.
Na pożółkłych kartkach
schowana pamięć
i złote lata,
które nie wrócą.

Miałem sen
pomarańczowy,
namalowany
klatka po klatce.
Ruchomy czas
i widok mój
stary.


