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Gdy szed³em w dolinę
sta³y stare klony.
Ujrza³em niebo pochy³e i Wis³ę.
Marzy³ mi się placek kukurydziany.
Przy drodze sta³ święty Wincenty,
rzeźbiony, pochylony.
Mia³ ciep³o w sobie,
wyżart¹ koronę
i sp³owia³e ręce
zajęte b³aganiem.

By³o pole zasiane brzoz¹
obok sosen.
Leża³y kamienie we wrzosie
i schowany ptak
w pamięci
tamtej.
I święty las,
i kruszyna, co wysz³a z chleba
po wieczerzaniu matki,
gdy w późny wieczór
pow³óczy³a nogami
na skrzyżowaniu mchów.
Śni³ jej się zaj¹c kruchy
na święta
i orzechowy tort bardzo dobry
albo tylko chleb dla dzieci
chrupi¹cy.

Już wiem, gdzie jest koniec świata,
moja matko.
Tam, gdzie siedzia³aś na przydomku,
między wieczerzę a s³ońce oparta,
szczęśliwa,
uśmiechnięta –
teraz jest ziemia zaros³a chwastem
i okno na kraniec świata. Bóg stworzy³ brzeg i deszcz

i brzeg nieukończony,
i rz¹d takich samych drzew,
i s¹d ostatni.

HUGON LASECKI
wiersze i rysunki

Odk¹d jesteś w niebie
piszę do ciebie list.
Wci¹ż ten sam pocz¹tek,
że wilków śpiewanie
nie opuści tej ziemi,
moja Mario.

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

Za chwilę, o pi¹tej trzydzieści,
jadę pożegnać „Afrykę” i Cygana pieśni,
potem fasolę u starej Drobniewskiej
i m¹kę u Erwina,
i Poguta poganina
co siedzi zaklęty w Aplinkach,
i chatę, w której urodzi³a mnie mama,
i budę, gdzie napastowa³y j¹ chamy,
i kocie ³by obok starej Drobniewskiej,
i szczupaki, których duchy już tylko
szlajaj¹ się w strudze,
i Bentkę, który rośnie w trudzie
podaj¹c mi coraz mniejsz¹ rękę,
i komin, co sterczy w kotlinie
stoj¹c na glinie,
i Abdula, co opowiada³ o Leninie cuda,
i most, pod którym jada³em śledzie w biedzie,
i moje pierwsze kochanie, za które dostawa³em lanie,
i ziarnka piasku, które się osta³y,
i wspomnienia, które pozosta³y.

Też się modlę
do matki mojej
i obcej;
do nieskończoności,
do bólu, co boli
nad ranem,
albo gdy przychodzi noc.

Kiedy ty się budzisz
już nie śpiewaj¹ ptaki,
a świerszcze jeszcze śpi¹.
Pewnie odesz³o lato,
a ja jestem tylko wiatr.

Gaśnie świat³o.
Po stopniach schodzi p³omień.
Nas³uchuje pierwszy pies.
Nas³uchuje drugi pies.
Coś się stanie,
gdy zdejm¹ anio³y
pos¹g z piedesta³u.
Coś się stanie,
gdy nie zmartwychwstanie
pieśń.

Anio³y p³aka³y w atomowym raju.
Pozosta³ zapach modlitwy
i dzwon wieszcz¹cy
tamto lato, dzień apokalipsy.

Wiatr szepta³ baśń o życiu,
które nie pamięta, że by³
szczęśliwy dzień w Nagasaki.
Cedry umar³y,
wyparowa³y ptaki.

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

Gęsi tyją obok swoich.
Wiatraki mlą dla Rzymu.
Gdy deszcz się porusza,
dla mrówek jutra
nie zabraknie.

Muły chodzą żwawo
żeby nie uprawiać gliny.
Misie pluszowe
po to kanapowe,
żeby  żyły
dłużej i wyżej.

Ogień kurnikowych tenorów
powoli się wypala.
Stare drzewa na rzeź,
zanim same się położą.
Ciągle po swojemu
ktoś robi swoje.
Ktoś czyta, ktoś chrapie.
Chleb nie rodzi się sam.
Bogowie mają przechlapane,
gdy wiecznie ten sam
teatr.

Powinno się wznowić
dociekania o tych,
którzy nie czują się pewni
w czasie zmywania naczyń
w miejscu, gdzie nic
nie słychać,
nic nie widać.

Płaskie rzeźby rasy
Zawężają to, co inne.
Rosną zamki, w zamkach jaja kukułek.
Świat powstaje od przystanku
do przystanku.

Siedzieć cicho,
nie targać sprężyn,
nie przepraszać za ścianę,
za biały obrazek,
za widzialne,
za ciało,
za kuszenie,
za wiarę.

Od czasu do czasu,
z miejsca na miejsce,
nad powierzchnią
niemożliwą do przewidzenia – 
się jest.
A Ty! – mówię do siebie.
Pozbieraj kartofle,
oddaj biedzie,
która skrzyżuje
wyprostowane.

Od samego rana
milczenie fasad,
w każdym calu – 
mowa celu.
Bliżej słońca wesela
białych dzieci.
Rowerami w tłumy
zjadaczy golonek,
pędzą fani sportowych
koszulek.
Wrzask wydłuża cienie
dnia.
Straż znika spać.
Oczy nie pasują,
gdy w głowach ciemno.

Czas wracać tam,
gdzie nic nie
płacze.

Ładna gotycka koszula – 
to klucz, że się jest.
Na koszt firmy
pomoc przyjdzie wcześnie,
i but w cenie,
i wieniec dla klauna.

Pytania w porę
o każdej porze.


