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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.

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

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.

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.

HUGON LASECKI
wiersze i rysunki

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

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

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.

Bóg stworzy³ brzeg i deszcz
i brzeg nieukończony,
i rz¹d takich samych drzew,
i s¹d ostatni.

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.

Przyszed³ przyjaciel,
przyniós³ wannę i wodę
i zabawkę pluszow¹
przytulon¹.

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

Kiedy babcia rodzi³a czternaste dziecię
i dla urozmaicenia odmawia³a różaniec
na pamięć, nie dotykaj¹c czarnych pere³,
ja przyby³em na świat zapieraj¹c dech
matce i ojcu, że fantastycznie by³em czarny.
Nie wiem dlaczego.
Po mnie „co rok prorok” mia³ być (jasny)
tak sobie ojciec wymarzy³
i raptem odszed³ jakby nigdy nic.
Zosta³em sam.
I braci trzech
spokojnych.
Umi³owany Anio³ Gabriel przynosi³ chleba kruszyny.
Święty Antoni podrzuca³ czasem ³eb cielęcy
by można by³o nakarmić smutne oczy dziatwy
albo w święto ucho świni zjeść.
By³o raźniej.

Pamiętam jak kury dzioba³y piasek.
Pamietam lipy, które brzęcza³y
śpiewem pszczó³.
Potem by³ pierwszy wrzesień.
Czarny samolot przelecia³ nad g³ow¹.
I drugi, i trzeci nade wiosk¹,
gdzie by³a cisza od wieków.
Potem zosta³em aborygenem,
któremu Bóg kaza³ być pos³usznym
przez resztę czasu,
co się nie skończy³.

Kiedy dzieci ros³y
zjad³y wszystkie kartofle,
nawet te dla świń.
I ³yżki by³y nadżarte,
i kawa³ki ściany.
I by³y niewyspane poranki,
kiedy burcza³o.
Czasem śni³ się chleb,
gdy szed³
i się rozp³yn¹³.

Pewnego dnia
przychodzi na świat –
nawet kamień.

Tylko w lesie
potrafię się modlić.
W tej katedrze, gdzie s³ońce
maluje witraże,
gdzie święte motyle i pajęczyny,
i anio³y rozmaite drgaj¹ w pieśni;
gdzie konary koron¹,
gdzie modlitw¹ ig³y i liście
u tronu;
gdzie mrówki-modlitewki
krzyżow¹ drog¹
ku źród³u drepc¹;
gdzie sarenki bia³e plamy
zastyg³y w ciszy,
gdzie świerk, stary jak świat,
jeszcze stoi,
gdzie msza zapisana w konarach,
gdzie majestat nieba trzyma straż,
gdzie wieczór święty i ranek,
gdzie symfonia barw.
Dzięki ci, Panie,
że da³eś las.

Mam wrażenie, że już kiedyś ży³em;
bardzo dawno temu.
Wtedy pada³ deszcz.
Nie by³o ³ez, jak teraz,
gdy już nikogo nie ma
w tej przestrzeni
bez dna.

Pe³no by³o ptaków w moim śnie,
leża³y na skrzyd³ach.
Obok sta³y drzewa,
święte lipy ścięte.
Ulotni³ się z pamięci
pejzaż lat dziecięcych,
kiedy pachnia³o miodem,
pachnia³o ch³odem
i matk¹,
obok r¹k jej świętych.

W katedrze tańczy³ bia³y koń.
Za ścian¹ by³ dzień
i pani w bia³ej sukience.
Pod sklepieniem nuci³y anio³y.
Na ziemi leża³ chleb zbrukany
i wieńce.


