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  Poezja Laseckiego jest bardzo „obrazowa” i „pejza¿owa”, ale jej si³a tkwi 
nie tylko w urodzie. Po pierwsze nie s¹ to landszafty, makatki – te obrazy 
„opowiadaj¹ siebie”, swój los, przebyt¹ drogê, one zbieraj¹ reminiscencje 
przebytych lat, jednak nietypowoœæ takiego „pamiêtnika osobistego” ma tu i 
piêkn¹, i wa¿n¹ rangê. Rzek³bym nawet: historyczn¹ i pokoleniow¹. Po drugie, 
jest to ciekawa kontynuacja nurtu, jaki zapamiêtaliœmy pod nazw¹ „autentyzm” 
– jednak póŸna ods³ona takiego imaginarium ods³oni³a jego niespo¿ytoœæ, 
o czym chyba zapomnieliœmy w zalewie „miasta, masy, maszyny”. Po trzecie, 
Lasecki „patrz¹cy obrazem” umie w sposób zaskakuj¹cy nazywaæ jego tajem-
nice, paradoksy, ukryte sensy; jego „wyobraŸnia werbalna” jest momentami 
wspania³a. Te skojarzenia, te ³¹czenia pól semantycznych na ogó³ bardzo tu 
œwie¿e, zazwyczaj nieszablonowe.
  No i szlachetna prostota!
 Prostota jest, jak wiemy, najtrudniejszym walorem poezji „skomplikowa-
nej”. Jej siê uczymy latami; musimy poj¹æ, ¿e celnoœæ, a nie wylewnoœæ s³ów 
dociera do paradoksów, „odkryæ sytuacyjnych”, skojarzeñ wymownych i od-
krywczych. Wiêc w tej poezji „starej daty” prostota uwiarygodnia wszystko – i 
poetykê, i przes³ania egzystencjalne. Lasecki zreszt¹ przez to minione dziesiê-
ciolecie zmierza³ w stronê epigramatu. Im dalej w las – tym krótsze wiersze, 
czasami wrêcz aforystyczne; w nich ta kwintesencjonalnoœæ staje siê wrêcz 
manifestacyjna.
  W tomikach Laseckiego znajdujemy tak¿e jego rysunki. Dobrze „na³o¿yæ 
na siebie” te oba jêzyki jego ekspresji. Niby dalekie, a jednak nie tak bardzo 
dalekie. Jest jakaœ szlachetna czystoœæ w jednym i drugim, prostota, skrót, jas-
noœæ... Z t¹ jasnoœci¹ jednak najwiêkszy k³opot, bowiem œwiat Hugona Lasec-
kiego jest mroczny i traumatyczny... Jak czasy, w których przysz³o mu ¿yæ, jak 
miejsca, z których wyparowa³a Arkadia.

LESZEK ¯ULIÑSKI

Œni³em o wiejskiej mojej chacie.
Œni³em, ¿e beton œcieka³ z dachu po 
s³omie.
S³oma trzeszcza³a.
Drewno spróchnia³o.
Jaskó³ki lata³y spocone ze strachu.
Zwisa³ ³om z domu s¹siada.
Na bagnie odpoczywa³a kobieta.
Uœmiechniêty ptak ton¹³ w kaczeñcach.
Potem to wszystko by³o po¿arem.
P³on¹³ ptak, kobieta i kamieñ.
I betonowy dach na s³omie.
I sen p³on¹³.
Nawet podmok³y las p³on¹³,
który dawno zwalili drwale.

¯y³em w miejscu przyczepionym
do rzeki,
gdzie by³a maleñka stacyjka
i jeden tor kolejowy,
który wieñczy³ koniec œwiata.
Po szynach niby wariat lata³
wagonik osmolony,
pomazany kred¹ K+M+B.
Stawa³ wagonik przed rumiankiem
wlepionym miêdzy kwiaty.
Obok sta³a gipsowa figura,
maj¹ca chleb na rêce,
ugrem i sepi¹ malowany.
Nie wiadomo czy by³ to Antoni œwiêty,
czy sepia by³a œwiêta,
czy sygna³,
¿e wjazd zabroniony w przepaœæ.
W dole p³ynê³a rzeka.

W ogrodzie jest dom.
W domu myœli zostawione za m³odu
w czasie okaleczonym
stadem rozjuszonych
czarnych uniformów,
b³yszcz¹cych niby ogieñ.
By³ listopad,
rok tysi¹c dziewiêæset czterdziesty,
noc blisko rana.
Dok³adnie nie pamiêtam.
By³em dzieckiem bosym,
i ojciec by³ m³odym,
na krawêdŸ zepchniêtym,
do odejœcia.
Nie sta³ siê cud.
Koñ œpiewa³ requiem.

Kiedy dzieci ros³y
zjad³y wszystkie kartofle,
nawet te dla œwiñ.
I ³y¿ki by³y nad¿arte,
i kawa³ki œciany.
I by³y niewyspane poranki,
kiedy burcza³o.Czasem œni³ siê chleb,
gdy szed³
i siê rozp³yn¹³.

Pe³no by³o ptaków w moim œnie,
le¿a³y na skrzyd³ach.
Obok sta³y drzewa,
œwiête lipy œciête.
Ulotni³ siê z pamiêci
pejza¿ lat dzieciêcych,
kiedy pachnia³o miodem,
pachnia³o ch³odem
i matk¹,
obok r¹k jej œwiêtych.

Pamiêtam jak kury dzioba³y piasek.
Pamietam lipy, które brzêcza³y
œpiewem pszczó³.
Potem by³ pierwszy wrzesieñ.
Czarny samolot przelecia³ nad g³ow¹.
I drugi, i trzeci nade wiosk¹,
gdzie by³a cisza od wieków.
Potem zosta³em aborygenem,
któremu Bóg kaza³ byæ pos³usznym
przez resztê czasu,
co siê nie skoñczy³.

Kiedyœ by³o proœciej.
Wystarczy³o trochê cebuli,
trochê czosnku,
w œwiêto œledzia z beczki.
Chodzi³em boso pod mostem.
Chwyta³em piskorze za w¹sy.
W lesie zbiera³em czarne jagody.
Umorusany
macha³em sygnaturk¹ na ró¿aniec.
Z ró¿añca na tañce
sz³y dziewczyny,
urocze jak arbuzy,
obejmowane oczami,
kochane do rana.
Potem by³y po³ajanki
ojca i matki.
Rany na duszy
i œlady na dupie.

Walizk¹ by³a skrzynka.
Wyje¿d¿a³a za ocean.
By³a jak relikwia.
By³a rêcznej roboty,
przewi¹zana paskiem.
Bez zamków.
Prosta w obs³udze,
stworzona z forniru
i stolarskiego kleju.
Mia³a wytarte ostre krawêdzie
i pod wiekiem
wydrukowane kopiowym o³ówkiem
„B³ogos³aw Panie
na wieki wieków”

Kiedy babcia rodzi³a czternaste dzieciê
i dla urozmaicenia odmawia³a ró¿aniec
na pamiêæ, nie dotykaj¹c czarnych pere³,
ja przyby³em na œwiat zapieraj¹c dech
matce i ojcu, ¿e fantastycznie by³em czarny.
Nie wiem dlaczego.
Po mnie „co rok prorok” mia³ byæ (jasny)
tak sobie ojciec wymarzy³
i raptem odszed³ jakby nigdy nic.
Zosta³em sam.
I braci trzech
spokojnych.
Umi³owany Anio³ Gabriel przynosi³ chleba kruszyny.
Œwiêty Antoni podrzuca³ czasem ³eb cielêcy
by mo¿na by³o nakarmiæ smutne oczy dziatwy
albo w œwiêto ucho œwini zjeœæ.
By³o raŸniej.

Przyszed³ przyjaciel,
przyniós³ wannê i wodê
i zabawkê pluszow¹
przytulon¹.

Odchodzi
pochylony dom.
Projektujê
s³oñce tym,
którzy go trac¹.


