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Henryk Wrożyński

Picasso – Blue

Nie wiem czy ona skinęła głową i mnie zaprosiła
Czy to ja się do niej przysiadłem
Ta kobieta pijąca absynt
Zapatrzona w przyszłość i w przeszłość
Mówi że jak twój przyjaciel Carlos
Odebrał sobie życie
Wyciskasz z tubki tylko niebieskie farby smutku
Jakbyś malował
Z tego pistoletu który przestrzelił skroń
I w tym kolorze serwujesz uwiedzioną melancholię
Boskość i erotyzm
A twój autoportret przygląda się śmierci z dystansu
W twoich oczach gruda ziemi
Której nie namalujesz
Od czasu do czasu
Próbujesz rozpuścić ją w kieliszku absyntu
Jak kostkę cukru
Śmierć powoduje
Że nie można się ruszyć na wieki wieków
Nie chce ci przejść przez gardło słowo amen
Niebieski gitarzysta z pochyloną głową
Gra requiem
Kobieta przy moim stoliku
Mówi że gitarzysta jest niewidomy
I to podniesione ramię
Chce dostać się do nieba
Panna Bloch mogłaby się zakochać
Ale jest taka smutna
Że upija się samotnością przy nocnej lampce
Prostytutki i żebracy
Przygotowują operę
I to na długo zanim Brecht się do niej dobierze
Podobno jest warta trzy grosze
Ta kobieta z kroplą absyntu na wargach
Mówi że miała cię w swoich ramionach
Lubi młodych mężczyzn
Podnieca ją twoja malująca ręka
Ona rozciąga cię
Na swoich biodrach
Jak zagruntowane płótno
Ta kobieta pijąca absynt
Naciera twoje ciało olejem lnianym
Rozbudziła w tobie pożądanie
I tak już zostanie do końca życia

/dwumiesięcznik literacko-artystyczny „Autograf”/

Rękopis dedykowanego „Danusi Joppek na zawsze” wiersza Hugona Laseckiego, zapisanego na skrawku papieru 
w jego pracowni („bez kleksów u mnie w pracy”).

Spotkanie autorskie. Anna Sobecka – przez długie lata redaktorka radiowa, również przez jakiś czas, po śmierci 
męża, Andrzeja K. Waśkiewicza, redagowała gdański dwumiesięcznik literacko-artystyczny „Autograf” – po środku 
główna postać spotkania Danuta Joppek oraz Andrzej C. Leszczyński.

Bardzo Wesoła Debata nad Bardzo Poważnymi Sprawami. Udział biorą: Andrzej Leszczyński, Danusia Joppek i 
prof. Hugon Lasecki.
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