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Romantyczna autentystka

       Parafrazując piękną definicję uformowaną  przez Edwarda Stachurę , iż  wszystko jest  

poezją ,  można powiedzieć, że  Lucyna Lipińska definicję tę nie tylko ciekawie dyskontuje, 

ale wręcz prowokuje do zastanowień, czy tak jest istotnie. Drzwi zamknięte wierszem,  

debiutancki  zbiorek wierszy  rejowieckiej nauczycielki, pokazuje, że poezję można dostrzec

za każdymi drzwiami,  nawet tymi ostatecznymi. Poezją – zdaje się mówić Lipińska- jest sam 

człowiek z  jego wadami,  skłonnościami,  zdolnościami i  cechami genetycznymi,  w różnych  

sytuacjach życiowych, w takich ,w których jest egzekutorem i skazanym- za drzwiami domu,  

zakładu pracy, obozu jenieckiego, świata w ogóle.

Jako  zaprzysiężony  malkontent  i   kontestator   twórczości  kobiecej  wywodzącej  się  ze 

środowiska   oświatowego,  przyznaję,  iż  przeczytany  tomik  zawiera  szereg  wierszy 

nasyconych  nietuzinkową metaforyką, tyleż czytelną, co wieloznaczną, stwarzającą  rozmaite 

możliwości interpretacyjne. Oto  kilka przykładów egzemplifikujących moje przekonanie:

                                  Gdy serce pisze,

                                  kaligrafia piękna,

                                  do oczu łasi się sama

                                                           (z wiersza Motto)  

                              (...) znajdź mi [ przyjacielu] soczewki

                                                                                   czerwone

                                   co mury grube przenikną

                                   ukażą łąki puszyste

                                   arrasy odświętne

                                   beztroskie uliczne dzieci (...)

                                                          (z wiersza List do przyjaciela)

                             (...) anioł 

                                   skrzydła rozpiera

                                   nad kołyską

                                   kamery w piórach montując

                                   by dotykiem nie zranić(...)

                                                         (z wiersza Macierzyństwo)

                             (...) zobacz ile słów w nas

                                   mgłą pisanych

                                   sens przesłania

                                   odczytaj je proszę

                                                         (z wiersza Labirynt)

                                                 

                             (...)  zbudujemy domek z piasku

                                    z jego szczytu

                                    głosić będziemy świty

                                    bez makijażu

                                    i wieczory

                                    wschodzące (...)

                                                ( z wiersza Jubileusz)



Ten  wybór  fragmentów  publikowanych  tekstów  o  niecodziennych  związkach 

człowieka z poezją  i  liryką  z rzeczywistością,  dość  zresztą  przypadkowy,  pokazuje liczne 

konteksty  i  skłania  do  różnych  refleksji.  Przekonuje,  że  Lucyna  Lipińska  na  serio 

potraktowała  pracę  nad  wierszami,  że  nie  uległa  mylnemu  przekonaniu,  iż  każdy utwór, 

któremu  nadano  graficzny  kształt  wiersza  ,  nim  jest.  Piszę  o  tym  celowo,  ponieważ 
przyglądając  się  twórczości  autorek  związanych  z  –  historycznie  rozumianym  -  terenem 

Ziemi Chełmskiej, jakoś nie mogę  przekonać się  przynajmniej do części z ich propozycji 

pisarskich. Tymczasem w przypadku  Drzwi zamkniętych wierszem   niemal  każdy szczegół 

z życia lirycznych bohaterów (oczywiście celowo wyselekcjonowanych) nabiera poetyckiego 

wymiaru - właśnie z powodu jego umetaforyzowania.

Sporo jest tropów, którymi prowadzi nas L. Lipińska; to one stanowią kolejne części 

zbiorku - od Moich spojrzeń aż do Epitafiów. Jednakże oprócz owych śladów pamięci autorka 

proponuje też  słowa- klucze, słowa – przekaźniki,  słowa –dominanty. Wyłuskane z tekstów 

łatwiej pozwalają   osadzić ich  apologetkę  w kategorii autentystów. Autentyzm - kierunek 

w polskiej poezji wcale nieprzebrzmiały , aczkolwiek liczący co najmniej pół wieku, raczej 

wciąż  poszerzany jest  o nowe nazwiska.  A przecież  ma on swoich liderów, by wymienić 
Józefa Barana, czy  Adama Ziemianina. I do tego grona  zapisuje się  swym  debiutanckim 

zbiorem  Lucyna  Lipińska.  Podstawowe  dla  niej  „znaki   krytyczne”  to  czas,  światło, 

przestrzeń  i barwa,  a więc  symbole pozwalające  na  dokładne opisanie wielowymiarowości

i  wielowątkowości  człowieka  w  świecie.  Są  tu  odniesienia   do  przeżyć  osobistych, 

rodzinnych, okupacyjnych,  literackich, metafizycznych.  Takie holistyczne ujęcie człowieka 

w czasoprzestrzeni wynika oczywiście z pragnienia podsumowania znacznej części  własnego 

życia,  zdyskontowania  go  w  lirycznych  obrazach,  już  to  panoramicznych   (Lot,  Dzień,  

Dzieciństwo,  Nie  muszę,  Dużo  oddechu  ziemi)  już  to  zminiaturyzowanych  (np.  Dom, 

Choinka,  Mój  kolor)   Szczęśliwie  też   unika   Lipińska   trywializmów w odniesieniu  do 

tematyki  sakralnej , którymi przesiąknięta jest większość  twórczości tzw. poetyckiej,  jaka 

zrodziła się  po wyborze Karola Wojtyły na papieża.

Czasem spotykamy trafne , ale wcale nie takie proste w interpretacji , komentarze do 

rzeczywistości , jak  chociażby  taki :  

                                                   (...)   dziś życie

                                                           świecidełkami gardzi

                                                            pozwala tylko

                                                           na niezbędne słowa

                                                           by zorzy nad głową 

                                                           nie spłoszyć

                                                                             (...) wiersz „Spełnione marzenia”(...)

Owa zorza, dorozumiana wszak nie tylko jako aureola  natchnienia,  barwny obraz 

marzeń młodego człowieka , ale także  odbicie prawdziwej jego  osobowości - szczególnie 

uzależnione od naporu postmodernistycznych  wzorców, od wolterowskiego racjonalizmu - 

nieczęsto trafia  w takiej  postaci do współczesnej liryki.

Takich zaskoczeń w wierszach L. Lipińskiej jest więcej i aczkolwiek sporo tekstów 

uczytelnia się  sama , bo  świat nie lubi chaosu,  to jednak ujęcie niektórych sytuacji,  także 

dramatycznych,  sprawia,  iż konstatujemy,  że autorka posiada  umiejętność konstruowania 

ciekawych skojarzeń.  Oto w Liście z Katynia spotykamy takie oto wyznanie skazańca:

                                                        (...) wiem

                                                              te słowa dotrzeć nie potrafią

                                                              poranione



                                                              ledwie wyplątują się 

                                                              z bandaży  (...)

I  -  co  mnie  przyjaźnie  usposabia  do  wierszy  Lipińskiej  –  to  trafność  w  pisaniu 

różnych  Dedykacji. Nie jest  to bynajmniej wykwit mojej próżności (jeden z tekstów  tego 

cyklu autorka zadedykowała niżej podpisanemu). Jakże bowiem nie przyznać mi racji, gdy się
czyta taką oto  refleksję:

                                                          (...) z historii potrzasków

                                                                 wymknął się sens

                                                                 niczym zuchwalec

                                                                 w poezję ubrać go trzeba

                                                                 w metaforę pochwycić (...)

Zaprzecza tym  i innymi stwierdzeniami Lipińska tezie Marii Janion o zaniku wzorca 

romantycznego.  Jest  ona wręcz   czasem zauroczona romantyką.  Bo stanowi ona przykład 

dobrze  pojętej  konserwatystki:  ze  zwykłych  sytuacji  stwarza  liryki  –  by  skorzystać 
z  określenia  przedstawiciela   młodej  krytyki   Mariusza  Kalandyka  –  przez  świadomość 

porządkowane  i   uczłowieczane   w sposób romantyczny.   Podmiot liryczny sumowanych 

tutaj  tekstów  jest  jednoznacznie  zidentyfikowany  -  to  ich  autorka.  Owa  szczerość, 
warunkująca  autentyczność  wypowiedzi,  realność  poetyzowanych  sytuacji,  a  wreszcie 

czytelność osobistych  przekonań - to wyróżniki wierszy Lucyny Lipińskiej.

Można  mieć  nadzieję,  że   trafią  one   w  gusta   czytelników  o  różnym  stopniu 

literackich  wymagań.
                                                                           

                                                                                                        Marian Janusz Kawałko
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Moje spojrzenia

Motto

Gdy serce  pisze,

kaligrafia piękna,

do oczu łasi się
sama.

Jeśli źródło zakryte

daje znaki dreszczem.

W buncie zatracić 
może więcej

jeszcze.

            



Weno

bądź mi przyjazna

przychodź  ścieżkami

wysłanymi 

niedowierzeniem

       obficie

by słowa blaskiem  

       ubarwić

rumiany wetknij 

      we włosy

rosą dzwoniące

a odgłosy lata 

na strunach gitar

niech w dal

poniosą
la cumparsitę 
z półmrokiem wina

do tanga prosząc



Dlaczego piszę?
                                                 

podczas przypływu

przemawia odwaga

by ująć go 

w milczenie

wbrew woli fal i potarganych

żądz

znaczenia przegrały

potonęły w sztormach 

symbole odmówiły racji

obrazom

jedynie sen dostarcza metafor

prawdziwszych niż cień

uczucia można w nim usłowić

lęk bezsenny oddalać
choć wokół 

stłoczony

węszący nowy szyfr

języka



Moja zaduma

pochylona patrzę 
jak samotnieje ziemia

nie sposób zamknąć jej 

w dłoniach otartych

które przestróg uczą
i otulają
na czas pogodniejszy

bywało że świat śpiewał

w takt wirującym 

falbankom

i pięcioliniom pocałunków

dziś 
tylko słońce

smużki żyłek grzeje

przez szybę 
rozmarzoną

spojrzenia rzuca 

na zaspy

bo 

moje krokusy

pielęgnować trzeba

niech radością nową 
zakwitną
jak cherubiny



Wiersz ponad łzą

drżącymi dłońmi

niczym skrzydłami

z padołów wzlatuję

ziemia w niebo wpatrzona

przestrzeni nowych głodna

stopy sterują marzeniom

o locie na obłoku sennym

dziś
dostrzegania więcej

i słuchu niemało

jedynie słów niedostatek

by czucie rozmiłować

brzóz zbyt mało

strojnych w wonny szelest

ptaków jak zorze

markotność rozświetlających

i mojej obawy już 
jakby mniej

o słowa bezdomne

którym jedynie w snach 

mój wiersz przyśnić się 
może

wierzeje by tak otworzyć
za którymi obrazy



List do przyjaciela

powiedz mi przyjacielu 

jak wiersze zabarwiać
gdy wokół szaro i smutno

wśród szkieł wielu

                       w gablocie

zajdź mi soczewki 

                        czerwone

co mury grube przenikną
ukażą łąki puszyste 

arrasy odświętne 

beztroskie uliczne dzieci

matek rajskie uśmiechy

ramiona przyjaźnią
                       splecione

czy znajdę różdżkę
                       która

absurdy z ziemi zmiecie

zapuka gdzie drzwi okute

resztki rozsądku uchroni

rozkruszy w drobiny butę
strzec będzie 

                           świata porządku 

 

 



Chwila 

dziwna twoja maniera

trwasz tylko 

do teraz

jesteś włócznią co duszę
otwiera

jak cię wykraść
spod ręki Startera

posłuchaj więc chwilo

może raz chociaż
postąpisz rozważniej

zatrzymasz klepsydry 

będziesz obłaskawiona

powiesz

jak razem miło

pokażę ci moje czasy

jaśniej świeciłaś
za młodu

jak tlen i wodór

nie mijałaś
 

chciałabym byś trwała 

a może - gdy nie chcesz

trwać wiecznie -

zamknij mnie w sobie 

koniecznie



Dzieciństwo

W górze nieruchomo

zawisł skowronek

ziemię zamyka horyzont

           od ściany do ściany

słoneczniki Van Gogha

rozświetlają widnokrąg

ukryta kamera

utrwala obraz

wracam z daleka

 

czas kolory poplątał        

zieleń pomarańcz i turkus

o trzy czwarte

stonowały odcienie

w oddali grają w berka

rozrusznikiem radości - serce

wspomnienie dzieciństwa

zatrzymuje drżenie rąk

ciepłe mleko 

gaszące pragnienie 

aromat wiejskiego chleba

dwa długie warkocze

podskoki stóp na błoniu

w pamięci cieniami zamglonej

biały kołnierzyk -

kontrast z czernią 
abecadła 

komfort głębokiego oddechu

podmuch wiatru

unosi          

dumę i wiarę w wieczność 

poprzez przestrzeń



Droga w zamieci

drogi szukałam wśród zasp

zamieć zasłaniała horyzont

szaro

punkt odniesienia nie istniał

drobną mą postać
przestawiał wiatr

a ja

ciągle szłam

światło wabiło migotaniem

skrzyp furtki

stara kobieta zgarniająca śnieg

słomiana strzecha

trzask bierwion

i czarna noc

ale już za szybą

przechylona do ramion 

śniłam

o dziewczynce z zapałkami

i puchowym śniegu trenie

jutro 

różowy brzask

srebrzysty śnieg

i sanie

śladem płóz wytyczą mi 

drogę

której wczoraj

nie było



Dom                                                                       

cierpliwie ogarniam horyzont

znajduję miejsce na sjestę
tam gdzie spokój 

znużony czekaniem

przysiadł

bory przyjazne

przed upadkiem bronią
czuwająca wieża
punkt istnienia znaczy

odbija promienie

widoków poszerzonych

przyciąga magnesem

osnowa jakby znajoma

faktura wpisana do pamięci

snów

kusi powrotem

miejsc takich nie masz

choć fale czasu wciąż
przesiewają piasek 

klepsydr -

                 

              dat które były                        



Choinka

zdobiona łańcuchem

uwzrośla dziecięce marzenie

w symboli kolorach

gdzie czerwień
Mendelsohna znaczy

a zieleń
duszę
żółć i pomarańcz

otulają ciepłem

bo za oknem

mroźno   

sypanie pragnień z worka

z rozmysłem 

zima zbyt sroga

potrzebne

hartowanie

ważna ogniw trwałość
przez lata 

       w drzewku zieleń
osacza



Powiew

Przynieś mi wietrze

majowe bzy z lat przepadłych

łagodność liści zielonych 

nasycających zmysły

ciche szepty kochanków 

         pozwól aniołom figlarnym

         wróżby malować w plenerze

         kipiące od młodości

         przymierza snu i ekstazy

         które odnajdę  
         w obłokach wiszących

          

chcę podglądać uroki

wtulania się w ciepłe promienie

w barwy soczystej patoki

w wieczory od chłodu wysokie

          nie czas na baroku chwile

          serce prozą zmęczone

          w miejsca luksusu 

          niepokój

          bo piękno stracone

          być musi

         

          zaznacz mi wiary wersety

          w nadziei przyszłych spacerów

          wśród mgławic rajskiej planety

          gdzie inne czasu wymiary

          a Bóg ma postać kobiety



Naprzeciw marzeniom

odkryj mnie teraz

nim serca zabraknie

zechciej dostrzegać
jak zmagam się z Księgą

po okręgach siedmiu

pnie się złudzenie

runa wypatrując  

daremnie

w płaszczyznach kół

pragnienie więzione

z realnym murem

zderzenia się boi

zza kotar nocy 

budzić się nie chcę
wolę  w dłoni zacisnąć
sen i spełnienie



Dekalog

życie rymem uczynić
nie słyszeć krzyku echem odbitego

pośrodku nocy

co do uszu zagląda

drzwi przed cudami zamknąć -
zbyt natarczywe z pamięcią wracają
nagość przyodziać w obłoki tęczowe

duszę grającą na flecie

otwierać szeroko

wiatr niech swą wątłość
po świecie poniesie

wierzby płakać przestaną

wzmacniać słabość
piórem bronić życia głodnego 

przed krzewem ciernistym

rezonans czułością 
tajniki odkryje

we mgle wełnistej

cisza zaśpiewa

złociste żonkile za

wiosnę opiszą znakami

radość ciepła

 

wino dojrzeć musi

do ołtarza natury



Szczęście

leniwe się stało

wsłuchane w muzykę rzewną
usypia znużone

muśnięciem ust

na dobranoc 

do jutra odkłada

nadziei ułudę
że noc przyniesie 

świeży zapach

macierzanki

ranek

nim podniesie powieki

z drżeniem tętno mierzy

na arytmię relaks zaleca

z przestrogą 
by dzień spokojem wypełnić

et sic semper

(et sic semper- i tak zawsze)



Dzień

Gość na pozór ten sam

                 dobrze znajomy 

lecz inny

nie masz go dość
choć każdą sylabą się wciska 

z miną kapryśną 
nowe przepowiednie 

                 niesie

opakowanie do lustra

                 podobne

nie znudzi się nigdy

lecz zawrócić nie chce

na dobranoc znacząco 

potknie się o pacierz

i w noc głęboką zapadnie 

pamiątka po nim

                gustowna

kropla srebra

z księżyca

barwa dobra na

                okazję               
 



Moje jestestwo tajemne

splątany węzeł gordyjski

wrót do duszy 

strzeże
rozum furtkę
otworzy  

aurę ogrzeje

mimozę odsłoni 

obficie kwitnącą
co muśnięciem 

spod rzęs łzę dobędzie

tedy ramieniem 

otoczyć
mnie trzeba

fluidami przyjaźni 

obdarzyć
bym w nowy wir

nie wpadła

   



Niepokoje

we własnej skórze ciasno

bo myśli zbyt wiele

wytropić tajemnicę 
nieskończoności

trudno

ukryta doskonale

punkt tak mały

a wnętrze wielkie

palcami zaciskam skronie

by niepokoje ujarzmić 
bo

zdrowie wyściełać trzeba

pointami

logika luzem puszczona 

wzbija się do nieba 

gdzie miejsce jeszcze 

niezajęte

głucha na Monteskiusza

celuje w niebyt

lecz świata pokonać
                     nie zdoła

może lepsza dla niej 

niewiedza

ta

zmienia w pewność każde 

przerażenie 

skrzydła przytwierdza

lękom

zamyka próżnię 
w rogu

obfitości

   poloneza czas zacząć



11 Września                                                                 

nie podsłuchuję wrzosów 

w ogrodzie

pąki rozpaczą zaschły

z wrześniem się kojarzą

popioły z Wall Street 

w pamięci niewygasłe

fioletem się pokryły

by językiem migowym

                     dotrzeć
do boleści

tamten ogień wciąż
w otchłań wciska 

                   istnienie

poszarpane niebo gubi

swą twarz

to prawda że świat

nie lubi chaosu

a życia balsamy 

z pyłem pustyni miesza

strzeliste wieżowce

zamienia w doliny 

miliony oczu na pastwę
zostawia

w nadziei że 

dłoń żywą wypatrzą



Dualizm ?     

 
                                   prawa – lewej - nierówna

                                   równanie niespełnione                                

Ciało - różą
co płatki rozchyla

krucha

od wiatru się łamie

czasem pąki gubi

                   wbrew planom

dusza serenady pisze

rozkłada tęcze

by szaty ulubieżnić 

dobrze ciału 

w symbiozie z duszą
choć prym jej oddaje 

gdy ono zawodzi

dusza

po zapasy sięga

przemienia się w pamięć
gdy 

zostaje sama

bliska wierna ciału

w Alei Gwiazd

dłoń twoją uczula



Labirynt

zobacz ile słów 

w nas 

mgłą pisanych

sens przesłania

odczytaj je

proszę 

pragnę wspomnieć
początek

wschody i zachody 

czerwienią otulone 

wróżące jasność
jutra

nie lubię
szarości

roślin bez chlorofilu

barw płatki gubiących

drapieżnych topoli jesienią 
co niskie chmury szarpią

Ariadny nić
w opuszkach trzymana

drogą do światła 

przetartą -
dla Ciebie         



Nasze tango

dzisiaj przyjdź do mnie

droga tu prosta

wyboje znikły

przez nas łagodzone

tylko pobocza

          lasem zarosły

myśli twe poukładam

w szufladach starannie

          by

poranki ulgą były

weź gitarę ze sobą
z marzeniami na strunach

i melodią rzewną

niech w tangu

z oddali ciche błyski

na nas spłyną       

 



Panorama

idźmy tą ścieżką
               choć wąska

gąszczu nie widać
lianami splątanego

spójrz za nami 

łąki rozległe 

wonie trawami znaczone

posłuchaj zielonej muzyki

na skrzydłach motylich 

wznoszonej 

i cichnącej w oddali

          

         żniwa już blisko

zakwas w dzieży dojrzewa

a młodość nowa

apetyty ostrzy

na zasiew wiosenny

              



Mój  kolor

podaruj mi 

          brązy, złocienie

lubię kolor 

          jesieni

gdy

wysmukłe topole

rdzawe kobierce

u stóp swych ścielą

ja 

ich zmarszczki

w zielniku

jak powiew

umieszczę
       

by

ochronić  ich barwę złotą 
przed kaprysami czasu

         



Macierzyństwo

spełnione  uczucie

                 macierzyństwa

nowe szlaki wyznacza 

nadzieja serce pobudza

mimika łagodnieje

z twarzą
artystycznie rzeźbioną 

gdy usta noworodka

dotykają źródeł

iskry wybuchają
pełną piersią
              

anioł

skrzydła rozpiera 

nad kołyską
kamery w piórach montując
by dotykiem nie zranić

księżyc nieśmiało rożkiem 

                 zagląda

bo słońce rządzi

minami

w chowanego się bawi

zza drzew na gwiazdy

                 spogląda

co w świetle subtelnieją

nie tak- dzwonki kwiatowe

obcością niespokojne drgają
                 
                 w nagrodę rączęta
ze stopkami splątane

zwiastowania piszą 
kanon życia 

                                 

                                     



Lot

w ciszę błękitu się wdzierasz

w firmament jedwabiem tkany

przed źrenicami silników 

niebo otwiera arterie

            wbrew woli

inną przestrzeń wybierasz

swoją zostawiasz zbyt nisko 

na pokładzie powaga

         przesadna nieco

pozorny spokój

         z opadłą powieką
teksty treść gubią
bo myśli daleko

za szybę spójrz lepiej

by

szumy wszechświata 

podpatrzeć z bliska

obłok lekkiego puchu

z twojego ogniska 

tu w skałę się zmienił

        srebrem iskrzącą
a lazur spoważniał

o tym że lecisz

turbulencja znaki daje 

złowrogi pomruk silników

objął cię w posiadanie

       wysiąść nie możesz 

choć wolisz twardość
ziemi

gdzie ślady widzisz za sobą
i czujesz zawieruchę zieleni

nad tobą 
         cherubinów światełka



Nostalgio 

odejdź

nie chcę twoich uścisków

bo pierś kurczą

źrenice zastygłe

w nicość zawracają
szarością malują pejzaże

jesteś przewrotna

subtelną postacią
zazdrościsz radości

dozwól

nurtowi dźwięków

swobodnie dopłynąć
do wód szerokich

gdzie

grzbiety fal srebrzystych

koncertują

uwolnij tony 

uwięzione

by lekiem były

co ciszę krzepią

 



Perły

zachód - granicą dnia

końcem wyzwania

jutro

splecie sonet z pereł

albo z nicości

trudno znaleźć klejnot

głęboko w muszli ukryty

nie każde oko

dostrzec go może

choć brzemię bezcenne

a on

czasu czeka

w nadziei 

że siła lasera

skorupę rozkruszy

snop światła zaiskrzy

mrok uleczy

ułomność  rozświetli

dla cudu tworzenia

zacznie

dzień nowy



Krawędź

tysiące odprysków szyby

obszar nowy 

              urwiska nie widać
choć krawędź blisko

              za to w odlocie

hurysy tańczące

i świat bajkowy

godzina zbudzenia

              trudna

dzień trzeźwy w lękach

koc wytarty miejscami

i pościel w nieładzie

              brudna

droga uporczywa

za wątpliwą przyjemność
zapłata wysoka

czas

wsysając powoli

do namysłu pytanie stawia

czy kolory i czucie 

              przywrócić
linę rzuca

ponad horyzont

           

napis umieszcza 

              przed burzą
by w pamięci widniał

wszędzie

iż
jeden kieliszek 

za dużo
a dwa zbyt mało będzie

             

     



Antyki

czas  kryje palety

                 w szufladzie

lubi kolor patyny

                  matem zgaszony

zanim modele wystąpią 
                 w paradzie

zamyka je w gablocie

hierarchii starannie

                 pilnuje

seniorzy dominują
bo antyki patyny  

                 cenę mają
poler z profesją
blask przywrócić może
lecz wartości spadną
jak kurz



Rekwizyty

pamiątki 

wyszły z mody

chcesz podobać się młodym

świat ich oglądaj

spod powieki przymkniętej

głosem chropawym

zgrzyt zawiasów

przesiedlonych zatrzyma

połacie bezkresne 

należne 

młodości 

reżyser spektakl nowy

wystawia

śle ukłony szarmanckie

na wodewil 

zaprasza

przyszłość
ścieżki wygładzi

pochodnią zapłonie

świt



Dużo oddechu ziemi

dziewczęcym zapachem

pierś przetleniona

zmęczonego serca broni

dużo
czeremchy duszącej

melodii ptasiej

szumiących brzóz

rozśpiewanych owadów

prowokujących kłosy

do tańca

dużo
szyb przyjaznych

radości odbijających 

i echa głosów znajomych

poziomek w dzbankach glinianych 

wachlarzy z paproci

i promieni z sufitu zielonego

z runem igrających

tęsknoty do ramion otwartych

i dłoni aksamitem ciepłych

tylko dat za mało

by Księgę obrazami

zapełnić



Nie muszę

ze snu głębokiego się budzić
wspinać po zboczach stromych

przeszłości zazdrościć
bo czas na

teraz

ikebany układać
z wieńca splecionego

nie muszę

liczyć 
czy mało mam 

czy dużo
kokieterią 
muzyki zakłócać

nie muszę
dystansu przebiegać
za zapłatę srebrem

zysku w złocie żądać

chcę by

w namiocie nieprzenośnym

ptaki spokrewnione

razem zamieszkały

marzenia senne

w zwierciadle oglądać

chcę
wizerunku rzeźbionego 

na pieczęci

co żywe obrazy odbije

imię zostawi

nic więcej 

bo kwadry księżyca

świecą tylko w swojej

porze 



ś żPolskie cie ki



Zawiedzione nadzieje

z którego peronu odjeżdża pociąg
do Polski 

jak go znaleźć 
wśród zgiełku obcego 

walizek z nalepkami które milczą
niepokojącego do nikąd galopu

za dużo języka  

sielsko brzmiącego

Krakowa Gdańska Warszawy

zapachu chleba

nozdrza drażniącego

pieśni co serca topią

tylko w klęsce

podnosisz głowę
uznajesz przyjaźnie

rozświetlasz miłość
rozdajesz oblicza 

jasność od czerni oddzielasz

daltonizm leczysz męstwem 

wchodzisz na szczyty 

by

gniazda mościć orłom

pisklę odwiecznie zwycięstwem 

karmione

w twardych swych szponach

bezpiecznie

insygnia królewskie trzyma

brylantów z berła pogubić
nie może



Ta ziemia do Polski należy

do niej

odkupionej za perły z krwi

przez ogień szli 

pokryci ołowianym deszczem

wraz z nimi ginął świat

młody jeszcze

przechodniu powiesz

że my – to czyi synowie

umierając na obcym szczycie

ocalaliśmy ojczyzny

                  życie

aleja cyprysów, czerwone maki

otwarte ramiona włoskiego słońca

przechodniu

pomnij na znaki

na krzyże jak zachód

płonące



Pieśń o Sokołach

marzenia uwięzione w magazynku

dekalog kolbą zapisany

jak ojczyzny bronić
gdy dłonie zbyt małe

by zamek ckm-u otwierać

Sokoły pomocą - 
bystrym wzrokiem

wroga widziały z dala

tarczą skrzydlatą 
przed kulami osłaniały

Józka Zadurę
co kierunki zwrotnic zamieniał

Mariana Paprockiego

któremu wraz z młodym sercem

ciepły baryton 

oprawcy wyrwali

Bogdana Muchę
co drogami pokrętnymi

meldunki roznosił

Czesława Pasztułę 
tropionego przez psa - zabójcę 
kiedy rannego człowieka 

śmierci odbierał

na twarzach młodzieńczych 

chłodny uśmiech 

rozkaz - metalem twardym,

sądem, wyrokiem, prawdą

już ptaki odfrunęły
ze skrzydeł sokolich

większość piór spadła

Panie – poległych o pamięci zapewnij 

powiedz że gałęzie świerkowe ciszę niosą
spraw by strofy zapisane 

w księdze marmurowej

blask oświetlał

przez bohaterów żegnany

drogę do miejsc wskazywał

gdzie świerki zwiędły

                       od bólu



List z Katynia

                                                                                                           
donoszę Ci mamo

że
nie umarłem 

a poległem

bo szans mi nie dano

            długą przebyłem drogę.
proszę Cię –
zapamiętaj moje ramiona

uściśnij nimi  sieroty 

wiem 

te słowa dotrzeć nie potrafią
poranione

ledwie wyplątują się
z bandaży

spieszę się 
nim węzłem katyńskim 

zwiążą mi ręce

a głowę owiną w płaszcz

za mną dni 

głodu  przekleństw i posoki

gdy zatrzasną się drzwi 

obite wojłokiem

wykrzyknę jeszcze

to w imię moje

ja - z Rejowca-

          Andrzej Gwardian

Kazimierz Darmochwał - 

          z Pawłowa

przed upadkiem 

na baczność
do Orła

          salut

krew po szarżach

wężykiem

płynęła
by ślady nasze ocalić 
                

              Dęby Pamięci wrosną 
                                 korzeniami głęboko

              wiatr wieść  poniesie 

                                 po świecie szeroko

o plutonach ze znakami 

                                 szakali

                                podpisano - józef wissarionowicz stalin
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        w tamten kwiecień
krokusy spalone ogniem

lilie pod gorącym popiołem

zniknęły domy

w sinej mgle

niczym wrony 

trzeszczały czarne krokwie

koszulka spadła z ramionka

            oczy rozwarte szeroko

            nie  chcą już widzieć niczego

            w zdziwionych ustach

            ostyga osmolony paluszek

pod stopami gorący piasek

pytasz gdzie biegnę
tam - na drugą stronę

druga strona unosi się
opada z dymem i ogniem

w górze

złowrogi Storch

skórzana pilotka z przestworzy

grube okulary

śmiech stalowy

błysk złotych zębów

pamiętasz 

przytulona do muru matka

nie dobiegła

gradowy łańcuch

okala jej cień
już drugi

błysk złotych zębów

i cisza

smużki tlących się kopców

i piekący swąd spalenizny

            nieśmiały promyk w popiołach 

            załamuje światło

            aż do apogeum



Ryszard Kapuściński

                                                            

Szaty z przeszłości

uszyte

spod ręki Mistrza 

materiał trwały

z człowiekiem istnienie wiąże
zło usuwa z drogi

z labiryntów uwalnia historię
wnętrze dusz drąży
zasiewa początek

spaloną pożarem ziemię
słowem pokrywa

by karabiny zamilkły

Jego to było życzenie

słońce światło jasność
darować pokoleniom

bywać tam gdzie usta

zaciska ból w 

                  cierpienie

silne słowa 

dobrane z kunsztem

                  zostaną
miłość wytrąci

miecze światu

i unicestwi w przestrzeni

fani idą Jego drogą
żona kwiaty sypie

choć rzadko bywał w domu

miał ich wiele

czas był zbyt krótki by 

                  na polskich drogach

                  piaskach pustyni 

więcej dobra pozostało

        



Dedykacje



                                                                                               Mężowi

Kontrasty

dla Ciebie rankiem

niebo śpiewa

dźwiękiem słowika

ja

sercem sennym

powieki podnoszę
by myśli pozbierać
co na kartce rosną
nie zawsze mądre

Tobie

powiewy

aromat tataraku

w pióropuszach trzcin

przynoszą

mnie

śpiewy milczące

wilgocią  
okulary roszą
co oczy pełne 

chronić miały

Ty

ciągle porywem burzy 

na katamaranie

przestrzeni szukasz

w snach improwizację
urzeczywistniasz

ja

bliski gwiazdom

lot wolę
co pnie się ku górze

w niebo nachylone

z dróg nie zboczyliśmy

do  portu jednego

choć w krętej gęstwinie

uparty kamień
omijany łukiem 

w ziemię wrasta na poboczu



Córce -Jolancie  Barbarze                                                                        

To ja

diament polerowałam

by gwiazdami skrzył

kryształy sypał

ziemię ozdabiając

Koh -i- noor słabiej świeci

mój 

duszą piastowany

wnętrzem urokliwy

złocistą żyłką 
apokalipsy odwraca

ścieżki zatrzymuje

gdzie jest

poznasz

tam bławaty rosną

                                           24 listopad 2009r.



                                                                   
  Jubileusz                                                                                W rocznicę ślubu Joli i Jacka 

słońce ogrzewa marzenia

wiosenna odwilż
wspomnienia przywraca

ramiona zgody 

niepowodzenia koją
       

akademicki pokoik

malowany kolorami  

pocałunków

ławka 

w łódzkim parku

do dzisiaj zachowała

gorączkę obietnic 

 

przyjdź do mnie

zbudujemy domek z piasku

z jego szczytu 

głosić będziemy świty

bez makijażu
i wieczory

wschodzące 

a gdy zbledną nasze źrenice

dzieci pójdą 
zakolami świata

znajdziemy spokój

pod lasem 

gdzie naszym ścieżkom 

wciąż błogo

a zmysły

weźmiemy w jasyr 



                                                                                                  

Laureatka

                                                                                Wnuczce- Oleńce

w głębie świata zaglądałaś           
choć wzrok był nisko

i kroki niepewne

hymn mądrości 

miejsce sobie znalazł

w  gazonie Twej duszy

co szum soków

drzew słyszy

i radość spod kory

przez ptaka dobytą  

niebo skromnością zadziwione

dłonie nad głową roztacza

bo przez Twą jasność
granit ożywa

twardość tracąc

młodzieńcza pogoda

wyżem 

nad zgiełkiem

czoło Twe unosi

światło przekorne 

z zapałem w dłonie chwytasz

co mroki 

niczym różdżka

rozwiera

barwy kwiatom 

donosi        



                                                                      

Ślub                                                          Marcie i Tomkowi

chóry anielskie

Mendelsohnowi posłuszne

ścieżką różaną
kochanków wiodą
ku przyrzeczeniu

w mieszaninie zapachu

rajskiego 

wstęga

przez hurysy utkana

dłonie splata

spragnione

śluby grawerując 

echo o ołtarze odbite

ciepłem wzruszenia 

zapewnia                  

                     

w twe włosy krucze

bławatki wpinać będę
kropelkami rosy

srebrzone

 

nie zwiędną

                               9.08 2008 r.



Synowi

Z Tobą rodziła się wiosna

szczęściem 

podwoje otwarte

woń fiołkową uniosły

by pierś pełną
ozdobić koralami

marzeń 

pragnienia rozsypane

pozbierać 
i

unieść
w dłoniach lękliwych

nadzieję z Sezamu

zaklęciem uwolnić
by płaciła sowicie

za lokum

komfortowo

modlitwą rzeźbione



Siostrze

ogrzej dłonie o meteory spadające

wzrokiem wysłużonym 

gołębicy wypatruj

ze świeżym listkiem oliwnym

co 

koniec cierpieniom wróży
deszczową melodią 
złagodzi gorycze

Otuchą
źrenice głodne nasyci

kolią perłową ozdobi 

strój galowy

przydatny jeszcze 

na wiele jesieni

  
                       



Wdzięczność
                                                                                                         Gosi- mojej  Synowej

wspomnienie w ciszy

kołysankę nuci                                                 

wyciągnięta ręka

brzegu łóżeczka szuka

sen przywraca noce

czuwaniem wypełnione

i czas

gdy brzask dnia

za wcześnie zbudzony

przed słońcem 

ciężkie powieki

opadając 

proszą o spokój

a tu znowu błyska świt

brzemię na barki wciska

chociaż jałowe

lecz nieść trzeba

w darze

a Ty

ciszą bezszelestną
zatopioną w słońcu

spokój opiewaj

spoza firanki 

niebo połykaj

pełnym haustem 

fiołkowym powietrzem

się nasączaj

niechaj pierś faluje

westchnieniem głębokim

by łut zatrzymać 
na szczęście



Spełniane marzenia                                                                            

                                                                          Wnukowi- Kubie Lipińskiemu

warto było dla Ciebie

trzepotem rzęs
sny odpędzać
do myśli tulić 
by 

małe oczęta radością zabłysły

wiatr w ciszę się wcisnął
podmyta kładka 

pod stopami trzeszcząc
drogę zaklinała

do krużganków

przed zamiecią
chroniących

do szerokiej przestrzeni

ogrodów kwitnących

z gamą barw słonecznych

 

a świat wirtualny

marzenia kolorowo rzeźbił

w rzeczywistość przeistoczone

dziś życie

świecidełkami gardzi

pozwala tylko

na niezbędne słowo

by zorzy nad głową nie

spłoszyć



                                                                     Tereni Kurcewicz

Pamiętnik

już na pierwszej kratce

szczęśliwe dzieciństwo

           zboczyło z drogi

gdzie ciernie stopom przeciwne 

do dziś
         

dwa lata miała

i oczy przerażone

obraz zapisany w milczeniu

           trwa

czerń koronek

pieszczonych dotykiem

           na obrzeżach

dziecinne kroki długo szły 

przez półmrok

kwiaty tuliły woń
wiatr rzucał gałęzie

przed stopy

pod górę było

więc
głowa opuszczona w dół

i oczy proszące

           o skrawek baśni

tylko kłosy zbóż
pochyliły się urzeczone

rzadkie

wcześnie złamane

podnieść się nie mogły



                                                                      Marianowi Januszowi Kawałko

Architekt słowa

tego płomyka

nie zgaszą góry lodowe 

topisz zmarzliny

swą mocą   ogrzewasz

rozsypujesz iskry

pustynne dale nasycasz

źródeł dobywasz z głębin 

skały rozbijając myślami

niespokojnymi

sól z goryczą 
bratasz

 

biały kruk

Twój kwiat paproci

na skrzydłach uniesie 

u drzwi

cherubiny wartę ustawią
sławiąc imię 

gwiazda Twa przetrwa

chaos

miejsce w galaktyce

należne

bogactwo duszy

płomiennej

świecić będzie

mroki rozjaśniając
wiecznie

         życie w zastaw dajesz  

                

                                                                          



                                                   

                                                       Longinowi Janowi  Okoniowi

Poeta

                                                                                                             

z historii potrzasków

wymknął się sens

niczym zuchwalec

w poezję ubrać go więc trzeba 

w metaforę pochwycić 

Twą myśl skupioną na gęstwinie 

słów

lecz do ludzi zwróconą
widzę

by węzeł rozwiązać - 
wieloznaczność konieczna

przed Tobą 
labirynty odsłaniają 
przebiegłość władzy

        

a Ty nie potępiasz piramid

nie przeklinasz żyjących

głos z wnętrza

echo niesie

przeszłości

która wypogadza skroń
rodzącego się 
wiersza                                                  



Dziennikarz                                                          Marcinowi Firlejowi

                                                                                   byłemu uczniowi

nosił w tornistrze uśmiech

zostawiał miejsce marzeniom

one biegły korytarzem

kusiły krainą cudów

wybuchały miłością

dlaczego świat dzieli się
na tak wiele

choć niebo zespala horyzont

czy drogi go przeciąć mogą

myśli uparcie

ściskają skronie

dotknąć zobaczyć uwierzyć
gdy świat od wściekłości płonie

lucyfer niebiosa rozdziera

obraz taki umieścić w eterze

upadłe gwiazdy 

pozbierać
w poparzone dłonie

.



Nauczyciel

 

zasiewasz ziarna przez lata

nagrodą świadectwa dojrzałe

by nie wypaść z orbity

pokarm dobierasz starannie

smaki ocenia się trudno

nieraz jest koncha goryczy

miodu czasem zachęta
wątpliwość też się obudzi 

a kiedy srebra przybędzie

i owoc nasiona wyda

tobie w nowym wymiarze

as kier wystarczy



Epitafia



                                              Świętej Pamięci   Julii – mojej Matce

                                                                                                    

Jej ofiarowanie

pamięć wciska się za próg

                     

śladów nie zakrył czas

dlaczego tak począł Bóg?

pytanie powraca nie raz
             
             myśl od pół wieku kołem

             krąży
             na jedno życie

             za dużo

             jak długo jeszcze podołam    

             zapłacę sama 

             choć drogo

             niechaj anieli wywróżą

             oby już więcej nikogo 

            

pokłoń się przechodniu

przed krzyżem,

opartym na Jej ramieniu

Ona go niosła 

w twoim milczeniu

                                                                                                             



Moja Matka                                                                                        

czerwień powiek

odnawiana łzą
dwa duże koła 

drogę zamknęły
przy oknie

potulnym

dostępu do świata

skąpiąc

nogi 

nieposłuszne namowom

wciąż krnąbrne

w bezruchu

trwały uparcie

na prośby nieczułe

Ona

przyjaznym gestem

w cierpieniu

chociaż niewinna

z wyrokiem pogodzona

za westchnienia

wdzięczna

gdy bolało mocno

ku niebu wzlatał

cichy szept

niech będzie za wszystkich

Boże                                     



Ojcu 

                                                                            

nie pytaj

czy Cię pamiętam

dla mnie

ścieżkę do marzeń 
udeptałeś
w twardości asfaltu 

        azymutem Twym były 

        dymiące kominy

        obłokami białymi

        ściany kopalni 

        czynele Twojego serca

        strudzonego

        dźwiękiem ostatniego

        uderzenia 

        do drzwi moich pukają 

za pot

którego uczyłeś 
cierpliwie kamienie 

za popękane pragnienia

tylko w snach spełniane 

dziś daruję Ci pamięć
w pauzie

westchnienia



List do Matki 

                                                                              

                                                                                         Pamięci Leszka

Patrzę na  Ciebie 

Matko

Twoją dłoń czuję

czerwień powiek 

otacza źrenice

strumień czasu już widzi 

wieczność 

a Ty ciągle szukasz 

w popiołach

            

           przechadzam się aleją

           przekroczyłem 

           najszczęśliwszą z bram

           wokół ściany

           lazurem maluję

           wierz mi 

           darowana wolność
           smakuje niczym

           mistyczny chleb

           

         

gdyby jeszcze

nie lodowaty płaszcz

boleści

ściskający

niby obręcz

zdejmij mi ją wreszcie

 

reszty nie żałuję 
                          
                                       17.11.2008 r.            



                                                                  

Paryski Gavroche                                     Pamięci Jurka

Dwa węgle osadzone

                     w srebrze

świat objąć chciały

w Pilichonki 

strzelały błyskawicą

wiatr wplątany w bieg

drogi do kryjówek skracał

na pustym peronie

oczy wpatrzone daremnie

oczekiwały pomocy z oddali

nić z kłębka losu

uparcie zaciskała się
paraliżowała powoli

w takt dźwięku 

rozbitego szkła

głowa opadała na stół

śniła o dostatku

miłości szczęścia

matowy wzrok

z obawą wpatrzony  

co na dnie

zostało 

obrzeże Dąbrowy

epilogiem

i napis

na krzyżu sosnowym

spłowiały               

               



                                                                      

Ś/P  Czesi Juszkiewicz

Epitafium 

zimowa biel

z godnością przykryła 

nadzieję
za wcześnie

 

lodowate niebo wiedzie

na ostatnią drogę

smagana mroźnym bólem 

jedyna lilia zwinęła płatki

pozbawiona  słońca

długo drżała w mroku

pod ciężarem żalu

 

dzisiaj podwoje muru

wchłonęły Twą skrzydlatość

róże i jaśminy

na skraju

wieczności



I znów Katyń
                                                                                               W hołdzie Ofiarom  katastrofy

cisza krzyczy przerażeniem

głosy w czerni chmur zawisły                                               10 kwietna 2010r.

kurcząc ramiona

do bólu

tylko źrenice zdumione

drganiem konwulsji

pytają
dlaczego

trzeszczące konary

nagość przykryły

godności strzegąc

bo ziemi zabrakło

Orzeł ze skrzydłem  złamanym

na czas nie doleciał

 

miodowy onyks

nie uwięzi łez

skrzące w promieniach

dotrą
do miejsca łaknącego

Kwiatów Polskich



Niebieski firmament



                                                    

Podróż

tak opisać bogactwo obrazów

by zmysły doznały

nicości

sprawdzić
czy dotyk ma wzrok 

czy nie myli

kształtów

tu pięknem zauroczeni

z Torą w dłoni

Abraham z synem osiedli

w oddali 

ze światłem igrają 
ramiona palm

bo półcienie 

darem

w żarze promieni  

z minaretów strzelistych

muezzin do modlitwy wzywa

la ila Allach

ła la ila Allach

zwrócić w Mekki stronę
czarne źrenice

by mocą Allacha

źródła wytrysły

zalane mrowiem ulice

niosą arabskie gwary

          as - salam alejkum.

witają pokory gestem

                 

          alejkum as - salam

la ila Allach –( nie ma Boga

ła la Allach-oprócz Allacha ......fragment z  pierwszej sury  Koranu)

as-salam alejkum- (pokój z tobą)
alejkum as- salam- (i z tobą pokój)



Obok  Edenu

w krainie Nod osiadł Kain za karę

gdzie

sędzia sprawiedliwy

królów umieści

co narody krzywdzą

rękę na ustach położy
by kłamstwa uciszyć

słowo dobrać do myśli 
niełatwo

skalę buntu wyrazić 

jeden grzech łączy

czasy początku środka

i kresu

jak świat przed tsunami bronić 
gdy oceany kipią



Wigilijne  życzenia                             

Czarnoksięstwo   

mieszkańcom Kanaan

przez Biblię odkazane

w Twoim bycie

ma przyzwolenie

mądrość biblijna

po aramejsku pisana

kult Baala odrzuca

rozumowi grotę wskazuje

puka do drzwi

by

ze snu rozbudzić pragnienia

zanim lustro grymas odbije

przetłumacz

Księgę Mądrości 

co na tacy srebrzonej

do Ciebie

opłatkiem przemówi

ścieżki wyjawi 

bezpieczne



Modlitwa

niech ołów w chmury wtopiony

siłę straci

miejsca czerni zabraknie

niech

fajerwerki

radością ziemię
obsypią
wiosny uśmiechem 

zalotnie

kwiaty na suknie tkają

Zefir na harfie eolskiej

melodie wygrywa 

przy wschodzie słońca

niechaj

dorodne jabłko w tornistrze 

wtóruje podskokom dziecka

a wskazówki zegara

soczystą zielenią 
gałązek 

czas odmierzają

niech

ogrodnik czuwa

by czyste wody

w powietrzu wonnym

na ziemi płodnej

życie chroniły 



                
Od autora

Ukończyłam  szesnaście  lat,  gdy   pan  minister 

udzielił  mi  zezwolenia  na  przystąpienie  do  matury 

w Liceum Pedagogicznym w Chełmie.

   Wtedy było za mało lat.

Dziś  jest  czas,  by  zdyskontować  etapy  doświadczeń 

życiowych,  jak  i  zawodowych,  zdobywanych  w  trakcie 

służby nauczycielskiej. Moja droga do uzyskania nowych 

kwalifikacji  rozpoczęła  się  pod  okiem  wspaniałego 

dydaktyka  –  Pana  Piotra  Małka  w  trzyletnim  Studium 

Nauczycielskim  w  Lublinie.  Dalszą  edukację 
kontynuowałam  na  Wydziale  Humanistycznym  UMCS 

w zakresie pedagogiki, a następnie - wychodząc naprzeciw 

potrzebom szkoły – bibliotekoznawstwa.

    W latach aktywności  zawodowej,  obok funkcji  kierowniczej  pełnionej przeze mnie 

w szkole, poświęcałam się także pracy społecznej.

Do  epizodów  mojej  życiowej  kariery  należy   zaliczyć  kierowanie  Sekcją  Bibliotekarską 
Zarządu  Głównego  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Warszawie  i  Zarządu 

Wojewódzkiego  w  Chełmie.  Ponadto,  w  latach  80  -  tych  brałam  udział  w  tworzeniu 

centralnego programu pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

    Praca oświatowa nie przesłaniała mi obowiązków rodzinnych .

Wraz z mężem - Stanisławem podjęliśmy trud wychowania i wykształcenia córki Jolanty oraz 

syna Roberta, których dopełnieniem są wspaniale wnuki - Marta, Aleksandra i Jakub.

To właśnie oni stali się inspiracją  do podejmowania przeze mnie wyzwań,  by choć o krok 

prześcignąć czas. 

Wierzę,  iż  w  każdym  z  nas  tkwi  cząstka  poezji,  nawet  gdy  stwarzamy  pozory  ludzi 

niewrażliwych .  

Poezja daje znać o sobie w radości, szczęściu, smutku i rozpaczy, ponosi winę za pragnienia, 

nastroje, dążenia, poprzedza wyrażanie się w słowie. Na wyżynach uczuć pociąga za sznurki - 

niby animator ukryty za kotarą sceny, na której rozgrywa się sztuka o życiu. Czuję, że istnieję 
w jej obsadzie.

     

    Od 2004 roku, w powołanym do życia Stowarzyszeniu Przyjaciół Pawłowa, pracuję 
w zespole redakcyjnym gazety regionalnej „Głos Pawłowa”, gdzie staram się chronić moje 

miejsce urodzenia przed kurzawą lat.

    Nie  pragnę  zaistnieć  w  almanachu  literatury,  ani  obciążać  półek  nieczytanymi 

publikacjami.

Chcę korespondować z Wami, Drodzy Czytelnicy, przez „Drzwi zamknięte wierszem” . 

    Będę  szczęśliwa, jeżeli dostarczy  on  Wam chwili  refleksji lirycznej nad szorstką 
rzeczywistością,  wypełni  czas  lektury,  pomoże zajrzeć  do duszy,  by pozostała  w zgodzie 

z tym, co los przynosi w darze. 

                                                                                          

Lucyna  Lipińska


