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HUGON LASECKI

Hugon Lasecki, Wiem o czym milczę,
Wydawnictwo Tadeusz Serocki,

Pelpin – Gdańsk, 2014

Historia pewnego wagonu

  Zakład porcelany stołowej Lubiana 
stoi w miejscu, w którym nie ma kao-
linu, czyli materiału wyjściowego do 
produkcji porcelany. Złoża kaolinu 
znajdują się na Ukrainie. Podczas za-
ładunku tych 30 ton surowca do pro-
dukcji magazynier uznał widać, że 
słowo Lubiana nic nie oznacza, nato-
miast Ljubliana, to już coś znaczy. 
Wobec tego skierował ten nieszczęs-
ny wagon w kierunku Ljubliany. I się 
zaczęło. Po dotarciu do Jugosławii, 
wagon, który nie miał konkretnego 
przeznaczenia, pojechał na bocznicę 
urzędu celnego. Tam odstał rok. Ktoś 
przytomny pobrał próbkę tego dziw-
nego materiału sypkiego, który pod 
wpływem wody staje się plastyczny, 
jest niepalny, nie jest trucizną. Po roku, 
ktoś inny stwierdził, że pod tabliczką 
kartonową jest w plastiku druga in-
formacja – PRL. Wobec powyższego 
wagon został podczepiony do składu 
jadącego w stronę Polski. Tym samym
znalazł się on w Grodzisku Mazo-
wieckim k/Warszawy i już po trzech 
latach dotarł na miejsce. I całe szczęś-
cie, że Lubiana posiada jeszcze innych 
dostawców, gdyż w końcu zakład by 
stanął z powodu braku surowca.

Mój stan wojenny

  Być może bym sobie tej przygody 
nie przypomniał, gdyby nie pewne 
sprzężenie zwrotne. Z jednej strony 
manewry ukraińskie, z drugiej przy-
padkowe spotkanie artysty malarza 
polskiego pochodzenia, który wygło-
sił kilka banałów na ten temat, zanim 
wsiadł do swego srebrnego porsche.
  Wyobraźmy sobie, że nagle, ni stąd 
ni z owąd, zupełnie bez żadnego po-
wodu, obecny rząd ogłasza w nocy 
z 13 na 14 lipca stan wojenny. Aż do 
odwołania. Knajpy pracują pełną pa-
rą. Pendolino hamuje już od Tczewa, 
aby z tych swoich 250km/godz. do-
mować do gdańskiego Dworca Głów-
nego lub być może z tego rozpędu do-
toczyć do stacji Wrzeszcz. Żołnierze 
w starych strojach, kuso odziani, spo-
kojnie odpalają koksowniki. Menele 
na stanowiskach piją kolejne browar-
ki. Od manhattanu, pędzi w stronę 
stoczni kolumna czołgów. Oraz suki 
na sygnale. Przechodnie stają, patrząc 
na to widowisko jak na zły sen. Nagle 
stają się bardzo czymś przejęci. Głoś-
nik z dachu jednego z bloków nadaje 
pieśni patriotyczne…  
 Tymczasem prąd zostaje wyłączony 
i całe miasto tonie w mroku. Słychać 
dzwoneczki pasterzy. To Hannibal na 
słoniu podąża wzdłuż linii tramwa-
jowej w stronę Nowego Portu, aby 
stamtąd, promem popłynąć do Ju-
dei. Tak nawiasem dodam, że liczba 
miejsc jest ograniczona i słonie zosta-
ną przetransportowane balonem Gra-
fa von Zeppelin. Bezszelestnie oraz 
ekologicznie, jeśli nie liczyć trąbienia 
powitalnego nad każdą granicą. No 
cóż, to są tylko zwierzęta…

1959. Nauka gry na gitarze

  Kiedy byłem dwunastoletnim chłop-
cem, tata Arnold kupił mojej siostrze 
mandolinę, a mnie gitarę. Śpiewaliśmy 
rodzinnie i pokolacyjnie, więc warto 
by było ubogacić te dźwięki kilkoma 
akordami. Myślał on – nasza ferajna 
muzyczna byłaby bardziej kompletna. 
Poza tym pianino nie nadawało się ze 
względu na rozmiary i wagę pod na-
miot bądź na łódż żaglową.

  W pobliżu, klatkę dalej, na parterze, 
mieszkał samotny nauczyciel muzyki, 
pan Antoni Słomkowski, który dał mi 
parę lekcji gry na gitarze. Ponieważ 
dysponuję dobrym słuchem, w tam-
tym okresie wróżono mi karierę mu-
zyczną. Na szczęście, dzięki panu 
Słomkowskiemu i jego oryginalnej  
metodzie nauczania, mogłem raczej 
o takich wzlotach zapomnieć. Na przy-
kład w ogóle nie przeglądałem książ-
ki z nutami. Toteż dosyć szybko cof-
nąłem się do okresu prekambryjskiego, 
w którym nie używano żadnych po-
mocy tego typu, zaś po stepach i chasz-
czach trąbiły mamuty.

Metoda pana Antoniego Słomkow-
skiego

  Pan Antoni Słomkowski uczył śpie-
wu i muzyki w szkole podstawowej 
nr 37 w Warszawie. Ilekroć miała się 
odbyć jego lekcja, przynosił skrzypce 
w futerale, kładł instrument na stole 
i wychodził na korytarz, aby sobie 
golnąć z małej metalowej flaszeczki. 
Kiedy wracał, stwierdzał, że instru-
ment nie nadaje się do gry. Wówczas 
siadał przodem do klasy i pogrążał się 
w medytacji, którą przeważnie przery-
wał dzwonek na przerwę.
  Podczas prywatnych lekcji u siebie 
w mieszkaniu, pan Antoni wychodził 
raz na kwadrans do łazienki, w której 
posiadał w przeszklonej szafeczce ma-
łą zgrabną buteleczkę, którą otwierał. 
Następnie upijał z tej flaszeczki kilka 
łyczków czegoś, co mu sprawiało wy-
rażną ulgę. Ponieważ jednak wobec 
mnie musiał udawać jakąś chorobę, 
podczas upijania kolejnych łyczków 
z flaszeczki, na jego twarzy ukazywał 
się grymas wielkiego bólu. Jakby wy-
picie tego płynu wymagało od niego 
ogromnego poświęcenia.
  Przeważnie na dwadzieścia minut 
przed końcem lekcji, pan Antoni był 
kompletnie urżnięty i chrapał, gdy ja 
tymczasem, dla zabawy, rozstrajałem 
jego skrzypce bądź grałem muzykę 
dodekafoniczną na pianinie.
  Po sześciu miesiącach powiedziałem 
rodzicom o genialnej metodzie mego 
profesora, który uczy muzyki podczas 
drzemki.
  Jednak gitara dogoniła mnie w okre-
sie dojrzewania, kiedy na horyzoncie 
pojawiły się piękne dziewczyny, wraż-
liwe na muzykę i wręcz żądające od 
apsztyfikanta, aby używał instrumen-
tu podczas randki. Wówczas, prawdo-
podobnie, kiedy taki chłopak będzie 
obsługiwał gitarę, może nie zacznie 
się dobierać do oblubienicy. I odwrot-
nie, kiedy domorosły muzykant prze-
stanie wreszcie brzdąkać, to panienka
może mieć nadzieję, że ją w końcu 
facet zauważy.

Jest pora wieczerzy,
jest czas kolacji,
gdzie wino miarą wiary.
Pochylony wiek
łagodzi zdanie.
Natura czasem szczeka,
czasem się łasi.
Motyla, który raz tu,
raz tam,
czas dopada.
W księgach te same cytaty – 
narodzin i zgonów.

To, co przychodzi z gwiazd
czeka na poznanie.
Litera po literze
chłodny rodzi tekst,
żeby nie oślepiać głowy.
Spójrz w górę,
zanim pominiesz myślenie.
Gdzieś tam skamielina
w Abisalu zapisana
porusza nóżkami.
Zaproś mózg do tańca.

Cechą skrzydeł 
jest gotowość.
W najbliższym sklepie
żyją kartofle
i nadzieja.
Czas żre poczatek 
i koniec.
I obiecany raj.

Żeby dom miał słup 
zamiast kolumny.
I żeby była godzina 
na zegarze.
I środek – między dniem
 a nocą.
W świecie kostiumów
 i masek
dobrze być razem
przy następnym wschodzie słońca.

Dziewczyny prały ciała
 w Strudze.
Żołnierze nie próżnowali.
Woda zalewała bociany
obojga płci w czasie śniadania,
przed deszczem.
Dziadkowie jedli śledzie 
dwa razy po trzy.
W przerwie.

W polu głodny chodził koń, 
we wsi czterech żyło,
czterech ucichło.
Kogut wrzeszczał za darmo, 
gdy opuszczałem dom.
Między żytem a Muzawą 
leżała Ojczyzna.
Pamiętam męża kozy, 
życie na drzewie,
życie pod stołem,
żeby było pewniej,
żeby było pewnie.
Pamiętam miasteczko, 
pustych okien, ciszę cichych.
Pamiętam piersi kobiety
w pierzach i krwi.
Pamiętam źrenice lalek
 wbite w moje oczy...
Już nic nie grało,
 nic nie żyło, prócz iskry
w pożarze.

Wpływ morza 
na dwie półkule
parę razy na dobę – 
dobrze robi.
Kiedy barierki opuszczone
 i w wahadłowym ruchu – 
wiele razy na żywo
moc się zdarza.

Już odpoczywają żniwiarze,
już na plecach ślady mozołu.
Już milczy ten, co pasie stado.
Już łąka – jak namalowana.
Dobranoc, dobranoc – 
Mamo.

Wśród tysięcy plażowiczów – 
podejrzany szalik,
tych, co biorą środki
na utrzymanie przyjaźni
północnej.
Niedaleko piachu,
 w trawie milczy rzeźba
profesora Wnuka.
Rowerami lata słonina
i wiatr od morza.
Władza nie wyklucza 
zatrzymania.
Aresztowano lalkę 
i matkę lalki.

Już zakryty 
miś kanapą.
Lalka kiedyś opowie, 
że się nazywała,
zanim porządkowy stwórca
pozwolił, żeby umarła.
Tirota pamięta
 twarzą do ziemi fotografie,
gdy wchodzi zwierz – 
człowiek!

Oby tylko Mustafa 
drogą prywatną
nie odszedł przed terminem
wraz z dobytkiem fauny
własności Kinderbauma,
w czasie burzliwych wydarzeń
z powodu wypalania trawy
pani Engelstein.

Słońce w rogu kartki 
nie jest lekarstwem,
które łże.
Był taki dzień,
wielu nas było.
I pan doktor, 
i słońce, i krzesła.
I to, co znaczą 
wrota piekieł.

Ja stałem naprzeciw.


