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Żyłem w miejscu przyczepionym
do rzeki,
gdzie była maleńka stacyjka
i jeden tor kolejowy,
który wieńczył koniec świata.
Po szynach niby wariat latał
wagonik osmolony,
pomazany kredą K + M + B.
Stawał wagonik przed rumiankiem
wlepionym między kwiaty.
Obok stała gipsowa figura,
mająca chleb na ręce,
ugrem i sepią malowany.
Nie wiadomo czy był to Antoni święty,
czy sepia była święta,
czy sygnał,
że wjazd zabroniony w przepaść.
W dole płynęła rzeka.

Stały białe domy.
Okna w nich
były jak sadza czarne,
puste.
Ludzie wyszli.
Pozostał krzyż przy drodze
i zapomniany pies
do krzyża przywiązany.

Katedra była jak
hala z basenem.
Krople wody chodziły 
po ołtarzach.
Były aniołki barokowe 
w gotyckich witrażach.
Ukryte zabawy 
i zabawki.
I głód był w moim śnie,
i czołg przybył
w urodziny babci.
Ktoś kołysał do snu 
zestrzelone chłopaki.
Jeden się podpalił.
On jest na fotografii.

Śniłem o wiejskiej mojej chacie.
Śniłem, że beton ściekał z dachu po słomie.
Słoma trzeszczała.
Drewno spróchniało.
Jaskółki latały spocone ze strachu.
Zwisał łom z domu sąsiada.
Na bagnie odpoczywała kobieta.
Uśmiechnięty ptak tonął w kaczeńcach.
Potem to wszystko było pożarem.
Ptak płonął, kobieta i kamień.
I betonowy dach na słomie.
I sen płonął.
Nawet podmokły las płonął, 
który dawno zwalili drwale.

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

Stało miasto
obok drogi
wypalone.
W mieście leżał chleb.
Modliły się
moje ręce,
modliły powieki.
Bóg nie słyszał
Ocalony.

Za każdym dniem 
droga zarasta 
w innym miejscu. 
Na rzymskich szkieletach 
kapliczki,
 w szufladach kruszyny 
chleba, 
portrety za szkłem, 
żeby nie pierzchły. 
Dalej wszędzie ciepła krew 
i muchy słodko 
cenzurowane.
 Na świąteczny obiad 
przychodzi zimorodek
 i wieczny lęk 
małych.

HUGON LASECKI

Był wiatr.
Od strony Widlic
zalatywało tabaką.
Była niedziela.
Pod wyrwą stały kobyły
zapatrzone w poranek.
Pachniały cudze kwiaty
i porzucona rzeka,
i święte krowy
zajęte muchami.
Szedłem pod wiatr 
unoszony rosą.
Kiedyś była droga, 
pewnie zarosła.

Przesłuchiwany
z szacunkiem,
we wszystkim umiarkowanie,
w centrali
gdzie zarabiają więcej,
gdzie nie dotyczy
podnoszenie chleba
z ziemi.

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

Na taśmie są cztery dźwięki 
zapisane.
Nie ważne jakie.
Dla mnie są
jak Piąta Symfonia,
jak kamienie w koronie,
jak niebiańskie ptaki
i królowa – matka moja – 
w kwiatach.

Mój zegar
szwenda się po wertepach,
chciałoby się go sklepać,
na szynach kolejowych położyć,
tykanie na potem odłożyć
i tak pofrymarczyć drania,
by zapomniał tykania
i dał jeszcze pożyć.

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

Wiele barw
ma koniec dnia
piękny umysł
znaczy.

Rysuję paluchem na piachu
mapę marzeń:
o bitwach, porwanych księżniczkach,
okopconych korsarzach,
pomylonych wyspach,
szczypcie wiatrów pomyślnych,
gdzie tatuaże piszą baje
tysiąca i jednej nocy Hawajów,
gdzie słońce wschodzi dwa razy w nocy
i jeden raz w obiecanym
raju.

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.

W sobie grzebię
co by tam jeszcze
obalić, co ocalić.
Serce jako dar 
dla tamtych.
Kolor czasem żaden.
Słońce maluję
w rogu kartki
jak dziecię.

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

Pokręcone pejzaże,
zapadnie,
jakiś fragment,
kochany pies.
Różne postacie 
oparte o kamień.
Wygonione ptaki,
odrapane podwórka.
Wszystko, co było przedtem,
zatrzymane jest w teraz,
i będzie w gwiazdach
i moich płótnach.

Mam wrażenie, że już kiedyś żyłem;
bardzo dawno temu.
Wtedy padał deszcz.
Nie było łez, jak teraz,
gdy już nikogo nie ma
w tej przestrzeni
bez dna.

Ginie stary pies.
Przygasa płomień świecy.
Zamkną bramę do raju 
stróże anioły.
Nad ranem przyjdzie światło 
albo cień.

W powalonym pięknie
latał ptak.
W zielonym bezkresie,
w tajemnicy mgieł
szukano Boga.
A on był wszędzie.

Mnie się czasem wydaje, 
że jestem lekki,
jak pająk w swoim raju – 
doskonały.
A przecież moja nić 
to takie nic.
Już leżę 
zanim upadłem.

Znowu pada deszcz
i w deszczu jesteś na niebie,
pochylona pod ciężarem
codziennych znaczeń, 
paczuszek i paczek,
rzadko kwiatów.


