
OKOLONA WOLNOŚĆ
***

Wolność
wyznacza granice 

nicią pajęczą

króluje nad misternym ażurem

okalającym przestrzeń

czujna na dotyk

ustami temidy 

osacza

nieokiełznaną
swobodę
zagrażającą 
gniazdu

nasyca

pisklęta
tchnieniem

nieskażonym

Aura

Niepokojem wypełniona

nawet na chwilę
nie uśnie

hula bezkarnie

sny mąci

wytrąca nić
z nieposłusznej dłoni

szydzi z łapanek

by

ramiona uwolnić
na różowo zamalować 
pejzaże

nawet

ręce tresera

prześlizgują się
po lejcach

rozwichrzonych rumaków

one

dalej

srebrem błyskając
unoszą dyliżans

nad nieodległe urwisko



Bal

Niepokojony brzękiem gitar

zefir

wypełnia

moją niepełność

pod zamkniętymi powiekami

gibka młodość
w korowodzie nadal pląsa

po rozstajach

przepych uczuć
muzykę dobiera do

płomienności

dziś już niemodnej

na kresach zawstydzenia

osiadłej

czasem 

zbudzona ze snu

do początku wraca

w rozmarzeniu

wypełniam sobą
salę balową

zmęczona nocą
czarem porwana

taktem marsza

kończę
zabawę

w pierwszy bal

Balet

Chcę 
uwolnić się od rozpamiętywania

błyski wzruszeń
przetrzeć mat

dziś modny

zasłonić
odbicie

w krzywym zwierciadle

lustrzanej sali



myśli
uradowane

połączyć
w linie papilarne

na dobrą wróżbę

niech ubywający księżyc

w uśmiechu seledynowym

uniesie roześmiane Różki

na rysy parkietu

zwężone źrenicami

prześle sceny

z Jeziora łabędziego

a ja

uszyję baletki

na jeszcze ciągle

małe stopy

Moje Tatry

Napisać wiersz

by był taki jak obraz Fałata

z dziecięcą wątłością
przyklejoną do szyby autosanu

barwy w tle zamienić
na zielono – srebrzyste

na aksamit

puszystych szarotek

i

podejrzliwość smreków

tropiących ciszę

napisać wiersz taki

aby niedoskonałość mgieł

gniazda chroniła

przed niedowierzaniem

aby

zmysły

przenikały majestat skał

aby

wzrok dostrzegł

lekkość kozic

oczekujących na

rozwiązanie

napisać wiersz

aby



wspomnienia o tobie

z wrażenia

wsiąkły 

w klawiaturę fortepianu

aby tęczowe refleksy

szumiących potoków 

uleczyły moją
nostalgię

Mój wiersz

Wymyka się
spod nieprzejrzystej szaty

słowa do siebie sprasza

na godowy

taniec

wyzwala błyski

szarości listopadowych

wieczorów

w dekolcie odświętnej sukni

skrywa moją młodość

w magii gustownych woni

przywraca zapach

niedopieszczonych wieczorów

mój wiersz szuka

bratniej duszy

nieskażonej

czasem

niczym skalpel

przecina 

ból 

samotności

***

Dziwię się
słowu

jak prawdę odważa
jej odwagę
w bukiety wiąże

sukni ślubnej

bieli nie ujmuje



gustownym kolorem

ecru

rozwiązuje diagramy

nie kalecząc
godności

nocy

odmierzanych

przez 

wiosny

***

Są, którzy nie baczą,

o czym mówią.

I są, których obchodzi tylko to,

co mówią.

Cyprian Kamil Norwid

Słowo –

kamerton wierny dźwiękom

słowo – 

drogę sposobiące

pokaleczonym stopom

słowo – 

skrzydlatym lotem

do galaktyk się unoszące

po życiodajny tlen

ono

tajemnice przybliża
poetom

lecz

warunek stawia

o kunszt

Scena

Cząstkę nienazwanej ziemi

wypełnić chcę sobą
zanim mój uciszany głos

poza kotarę się schowa

z dala od rekwizytów

zmęczony

odpocząć zapragnie

w zaułku

niezmąconym



zmianą dekoracji

tylko

nadzieja

głaszcze moje czoło

czeka dnia powrotu

prawdziwej wyobraźni

dziś zagłuszonej

krzykiem

Orfeusza

Perłowe wesele

Joli i Jackowi w rocznicę ślubu

Obrączkami okolona wolność – 

30 wiosen unosi

w świat

stu okrążeń

lato

ten wielki modelarz

z obłoków

nowe mosty i żagle buduje

w kartki kalendarza 

wpisuje lary i 

penaty

strzeże miejsc

na róże i magnolie

w nagrodę
a

dom ciepłem pachnący

zgodny oddechem

rany koi

oni 

układając ikebanę
z marzeń
bagaż unoszą
przez ścieżki

pogarbione

Moja podróż



Byłam tam

gdzie

nagie mury

wiatr osusza

Coloseseum ziewa

zmęczone

miauczeniem kotów

niosących wieść
o igrzyskach

i winie

do Tybru wlewanym

krwistymi dłońmi

co

do dziś 
na wody wypływa

tylko magnolie

mury rozsadzają
zapachem pejzażu

obrazy

i rzeźby

skrajnego baroku

kuszą przepychem

lecz gołębie

nieprzekupne

skubią
ronda kapeluszy dożów

w nadziei

na ziarno

choć
Santa Lucia

rozbrzmiewa w gondolach

mury Wenecji

niosą glonami

podmuch bezgłośny

tamtej oprawy 

nie zamienię 
za dotyk

brzozowych witek

***

Dobrze

że jesteś



w rozbudzonej jaźni

że zły i dobry

mojej wyobraźni

pustkę wypełniasz

daruj mi 

słowa

bo milczeć nie umiem

milczę

gdy gęsim piórem piszę

erupcję krateru 

wylewam na papier

wtedy

też mówię
chociaż
nie słyszę
czy widzisz

zatem

że cierpię kocham

czuję i płonę

zaglądam w głębię
za kolczastym drutem

słowo bezwstydne

ostrzem poranione

zacieram łukiem

przechodzonym butem

choć na balkonie

sadzę
zapach kwiatów

więdną
przed świętem

ignorują władzę

nie chcę już
wracać
do końca początku

karmić owocem

choć
na zewnątrz gładkim

lecz

z robakiem

w środku



dobrze

że jesteś
w spowiedź
oczu zamkniętych

wsłuchany

głębię izoterm

żarem ogrzewasz

lodem wygładzasz

kipiące gejzery

dobrze

że jesteś

Imieninowy bukiet

Z czasem

płowieją barwy,

cichną słowa,

głębię spojrzenia

spłycają piaski

za to

pamięć
wybucha nową ekstazą
z każdą wiosną

zatrzymać aromaty

tamtych lat

pomóż mi

8 maja 2011 r.

Miłość – słowo banalne?

To Wenus

zasiewa

dwuliścienne raflezje

wrośnięte złotymi nitkami

w tkanki

korzeni

i pnie drzew otwierających

wszechświat

wszędzie tam

gdzie slogany

zastępują wrażliwość

dumni giganci

blaskiem

i burzą
składają obietnice

o wędrówce



po szlakach

oznakowanych

to

Amor

pasmo pocałunków wplata

w węzły gordyjskie

naszego spowszednienia

przedłuża czas

na liczenie świtów

bez makijażu

strzeże
tajemnicy odkłamywania

języków

aż 
poza horyzont

nasycenia

Kroki

Rzucony na nie

snop reflektorów

zdumiony

że świat przemierzyły

do przodu

w tył

i 

na boki

że pędząc zygzakiem

układają
krajobrazy poezji

że 

stąpają w radość
śmiechem dziecka

że 

zmężniałe

choć pokaleczone

o turnie

kuszone

tajemnicą szczytów

sięgają zenitu

ze zwiadów diariusze

piszą
dla synów

strzegących przepustki

w nieśmiertelność



***

Więcej czuję
niż
powiedzieć zdołam

i

pragnę uczynić więcej

niż zdołają ręce

wzrokiem przenikać
wielkość nieboskłonu

usłyszeć struny

co

dźwięków nie wydały

Eurydyki oglądać
na obrzeżach tęczy

przybrać skrzydła jutrzenki

by zbliżyć gwiazdozbiory

do władcy wichrów

udać się z pokłonem

by dyszących kłamstwem

do krateru zepchnął

zamieszkać
na krawędzi morza

niech żegluje po nim

niemilknące serce

***

W coraz grubszy motek

zawijana moja wolność
oczekiwała

na ewolucję

ona

nawet

w kokonie ukryta

drogę znaczyła

niepewnym krokom

już 
biały motyl

na skrzydłach unosi

]utkany szal

z jedwabiu



za mało go jeszcze

na podarunki

Na Dzień Kobiet

Podaruj im (do)tkliwość
trwalszą od złotego runa

przypiętą do

bezbronnych rzęs
lub

głębokiego dekoltu

dłoni nie uciskaj

i nie więź ich

w swej niewierze

niech konfetti srebrne

usta im ozdobią
układając w sens każdy

zmysł

zbuduj im kufer na ziarno

siewne

wybuchaj niczym iluzjonista

przed ich ciałem

zamień je w narkotyk

niech śpiewają

Moje tęsknoty

Kiedy prześpiewam noc

wiersz wymknie się na

rekonesans

przez uchylone drzwi

labiryntu

wróci

pokaleczony

z lekiem odkrytym

w bezsenności malw

i

w niemilknącym kluczu

żurawi

zamykającym horyzont

nieprzyjazny wobec świtu

zasypia na moim ramieniu

aż do następnej nocy

kiedy



obrazom Tycjana

domaluje

boleść i blizny

a muzyce Straussa

dopisze odgłosy wojennej

egzekucji

mój wiersz

powraca 

spośród

rozmarzonego lazuru

***

Lubię
swoją ciszę
ona 

podwoje otwiera

tęsknotom zagubionym

zaprasza marzenia

nadzieją wiązane

na biesiadę
z odcieni ciepłych barw

szuka głębi

rozedrganych słów

ciągle wpatrzonych

w dekalog

wpisany

w moje wiersze

***

Nie lubię
słuchać
wyśpiewanych strun

one

nie przekażą wam

moich snów

może tylko 

pióro

jeszcze niestępione

ich ostrość
namaluje

bo

we mnie jest

radość



wpleciona w bose stopy dziecka

biegnącego do marzeń

i 

gwar

rozbawionego boiska

o przygniecionej trawie

jeszcze

smak

ciepłego chleba na przyzbie

z porannego wypieku

bo we mnie jest

zdumienie słów

dopraszających się
języka spod białej kredy

na tablicy

i

zaskoczenie

zygzakowatą błyskawicą
przerywającą
sen

o dalekich lotach

z wielkiej krokwi

i

jest we mnie

chwila

przysiadła pod malwą
już zmęczona

lecz wciąż
doczesna

***

Oczy

uchylone

zapraszają przedświt

i rumieńce zorzy

do nowego układania dnia

aż po wieczorny raut

oczy wypatrzone

gadulstwem słynne

wnukom opowiedzą
o skazańcu bez winy

oczy zdrowe

odkryją



nowe miejsce z 

rosą ożywioną promieniem

oddalą
troskę od źrenic

pokrzepią
ugory

pozbawione barw

oczy usypiające

szukają wciąż
życzliwych rąk

do utulenia

***

Niełatwo

prawdzie się odnaleźć

by dobrze wypaść
na raucie

wkłada szaty galowe

z rezonem

opowiada o ciszy sarkofagów

i perłach słów

rozpryskujących się
na krawędzi ust

jaka jest ta prawda

która odnajduje

siebie w was

powiedzcie mi

bo żadnego

kłamstwa

w wypełnionych dłoniach

dodźwigać
do ostatniego wiersza

nie sposób

Niełatwo

Brnąć przez zatłoczoną ziemię
ścieżkę do siebie odnaleźć
w nadmiarze

niełatwo



radość odczytać z oczu

przy rozbitym kaganku

gwiazdy przed spadaniem ostrzec

gdy 

własny palec

okular przesłania

i cień rzuca na źrenicę
nieba

niełatwo

unieść nad głowę
światy ukryte

i rozświetlające je lampiony

umacniać podmyte mosty

odłamkami

słów

***

Nieraz

przyrzekałam

słowa uwolnić z 

siebie

lecz dalej płyną
po twarzy

słone

często bez racji

budzone

niepokojem moich snów

na przekór modernistom

już dawno nie wierzę
starym wróżbitom

ustawiam w szeregu

błędne ogniki

na pędzące metafory

przymrużam powieki

nie szukam imion

dla grudek ziemi

ani nie zapominam

ginącego we mgle krzyku

spłoszonych ptaków



oczekuję chwili nadziei

nad tarasem 

oszklonym

by 

ogrzała

słowa moje jak

lodowe posążki

Nie mów mi

Nie zakłócaj głębi

ona 

przemawia muzyką
by czas skłócony zagłuszyć
ulżyć zadyszanej aurze

nie mów mi

wolę słuchać
zachwytu lazurów

rzucających niebieskość
na ucztę Leonarda da Vinci

nie maluj ostrymi barwami

pastelowego tła

i

marzeń
o wieczornej porze

nie przytłaczaj

***

Chociaż 
chcę uciec

w zapomnienie

oddychać
łąką
nikłe pąki

otulać
ból poranionych stóp

zanurzyć
w harmonii z naturą
szpiegujące kadry

oddalić
poza rzeczywistość

lecz

wyrwana

cząstka duszy



zmieniła kolor na rdzawy

skurczona

warunków nie wypełnia

jednak

wciąż żyje za kratami

mojego milczenia

***

Dwie drogi

dzieli zieloność wstęgi

dwa obrazy

spierają się o rację

tam

hiacynty kwitną
zapożyczonym od słońca

blaskiem

wpinają radość
w warkocze dziewcząt

po drugiej stronie

bystry nurt potoku

unosi moje marzenia

o wątłości

niezapominajek

z żalem żegnane płatki

giną w wirze

spienionym

czas wyrzeźbi z nich

potargane wiatrem

grządziele

odpływające w głębinę

pogodzone

słuchają
pluszczących wioseł

potoku

z gestem

Wiosna

zaprasza na pokoje

nadzieję



kusi

nabrzmiałymi kobiercami

i

nalewką
ze słowiczej piosnki

trzcinowym wachlarzem

rozbudza powieki

homeopatią leczy

nostalgię
stopy ogrzewa

bielą anemonów

miodunki zasiewa

niczym początek

rozkołysanych zmysłów

zapowiada

świętowanie narodzin

gwiazdy

betlejemskiej

***

Świt

błyska w okno

różowym szkiełkiem

splata rozmarzone dłonie

bukietem z rozchylonych pąków

budzi niedospane powieki

przerywa niedośnioną przygodę
baletowej lekkości

ujarzmionej

w sprężystym ramieniu

pulsujących doznań
zatrzymanego czasu

i rozsmakowanych spojrzeń

jeszcze tylko chwila

a spłyną
niedomkniętą rzęsą
w płaszczyznę rzeczywistości

zostawiając w poduszce

niknący ślad

Dziękuję

Już wiele prześniłam



niedorosłych wiosen

dojrzałych lat

i zim nierozważnych

zbyt często

odczytywałam cierpienie

ze zmarszczek matki

dziś
na ramiona zarzucam

szal

o rdzawym kolorze

prostuję marzenia

drzewa pochylonego

o

wielkości

dziękuję
słońcu

za rozświetlanie mroku

topnienie murów

budzenie nocy

dziękuję za

poranki

rodzące drzewo chlebowe

za słowo

dające więcej

za leki

kojące

życzliwiej

za

poorane ręce

losu

Złota rybka

Daleki od kokieterii

rechot żab

mowę rozprasza

rybce

przy węźle chciwości

incognito

wysyłam kopertę
w zalakowanej butelce

by



próżności

nie przydawać korony

bo

Diogenes

prosił jedynie

o

niezasłanianie mu

słońca

Polska mowo

o tobie piszą

A ja

ufam jedynie

twojej zmienności

to ty

wysupłujesz czułość i 
obojętność
z jednej łzy

kroplą barwy

malujesz miraże
poskramiasz duszę
gdy ciało krzyczy

jesteś sędzią
choć 
rozum przeczy

wplatasz słabość
w męskie rymy

burzysz rytmy

ścieżki

wyznaczasz labiryntom

w nieskończoność

Drzwi

Miały być otwarte

a one

zamknięte
strzegą wejścia

zwracam się do 

klucznika

by



klucz odszukał

dla mnie ważny

bo

kwiaty podlać trzeba

wprowadzić promienie

uchylonym oknem

zatrzymać nadzieję
na gniazdo

zanim

srebrne lotki

nie uniosą się
przed wierzeje

piotrowe

***

Spłowiałe sumienie

dobrze się ma

rozparte drzemie

z opadłą powieką
nie szuka szczęścia

ponad

smaczne kęsy

stukającym kołatkom

podwoi nie otwiera

z grymasem

dmucha prośby

w bańki mydlane

słowom pokornym

odmawia

gościny

za to

zaprasza ordery

w błyskach jupiterów

maskujące kłamstwo

na wyłogach

wyblakłych

To tylko

Umysł niespokojny



to tylko

wehikuł niosący mnie

w przestworza

to tylko

iluzja

że walczę o miejsce

na scenie

z pomocą Suflera

który 

świat posprząta
po każdym przedstawieniu

to tylko

tęczowa aureola

wyprzedzająca życie

to tylko

woń wawrzynu

umykająca przed pożądaniem

poza granicę

to tylko

Nic

Tylko dziś

Zachód namalował

krawędź dnia

pastelowym cieniem

i sumienie

odbite w toni

aromatów

dziś 
błyszczy ufnością
niczym

oczy otwarte

bo

wczoraj

już do

szczypty piasku należy

a przespany czas



klucz

do nowego poranka

zapodział

tylko dziś
strumień czasu

we mnie

Dzień Dziadka

Czas

rozmarzony

głębi spojrzenia

nie zagłuszy

ono

do dziś
ogrzewa

zamrożone szyby

i szron

w oczach dziadka

korowodem przedszkolaków

muzyka tańcząca

krople perłowe skupia

pragnące odgadnąć
zachwyt nad

laurką

wiąże myśli
złotą nicią
dwu spojrzeń
tkając jedwabie

pokrywające

drogę jeżynową
przez życie

Moje sny

Wkładam mój mały świat

do kufra

z obawą
by

miejsca nie zabrakło

na szczebiot poranków

i wieczory znużone

mój kufer

za próg wynoszę
czasem

aby pod otokiem horyzontu



odsłonił

twarze marzeń
i brzemienność kresowych

dumek

chłodzę dłonie

moim snom

aby nie rozrzedzały

wyobraźni

o zwycięstwie odrodzenia

Zwierzenie

Uczyłam Cię synku

z ludzi czytania

pomieścić w sobie

porażające blaski

ironię nocy

pogardę fałszu

że źle kochałam?

dałam Ci siłę
byś ciemne światła

gasił oddechem

bólu oszczędził szalbierzom

by nie dojrzeli w Tobie

tak bardzo chciałam

zdrowiem

nasycić korzenie drzewa

byś klan opisał

na jego liściach

płuca wypełnił świeże
dobrym fluidom

usuwał z drogi

toksyczne zgliszcza

***

Istnieć
to muzyką grającą na zmysłach

przestrzeń przybliżać
magią dotyku wygładzać
szorstkość pogmatwaną

istnieć 



to drżenie ustami oswajać
w ramionach chronić
spłoszoną żądzę
to

w blejtramach umieszczać
radość spełnioną
co

wydłużonym promieniem

rwie się do źrenic

istnieć 
to słuchać Apollisa

roszącego mądrością
sady hesperyjskie

to

cząstkę siebie

ludziom darować

Okno

Choć pada

za oknem

czuję krople wilgotne

na ustach

wiatr kształty ich zmienia

samotne chmury

chłodzi

z opaską
tęczy

wciska się
przez ramy

chociaż
na długo

ciszę przyrzekały

pół wieku

to niedużo
dla okien oszklonych

niechaj

jeszcze posłużą

by

powiewnego pióra

nie zatopić
w rozpadlinach

nieba



Monografista

Czas umyka opłotkami

niepowstrzymany

niby czapka niewidka

ukrywa się chytrze

w szumie wiekowego boru

na piórach ptasich

firmamentu sięga

wplątany w wieki

milczące

zmienia swe miejsca

wraz z chmurami

jego głowa

ze srebrną łuną świecznika

ciemność przeciera

do kryjówki buntowników

to on

wiąże
postrzępione wątki

swego rodu

i diademy królewskie

w pył już rozsypane

na sklepieniu horyzontu

zapisuje

zapachy lasów i 

płonących wież

z pieśnią zaginionych ptaków

oddala przyszłość
przybliża jasnością źrenic

szyby zmatowiałe

rozświetla

ostatnie drogi

do 

nieskończoności

Spóźniona księga

Obraz z balkonu

na piętrze

rozszerza horyzont



tworzy kadry

do filmu

cienie lat rysują
matowe kontury

nazbyt ponurych statystów

przygasłe zmierzchem

tracą ostrość czerwieni

jednak

źrenice zawieszone

na kolorach pobladłych

wyraźnie odczytują
księgę nową
pisaną westchnieniem

drżącej dłoni

z niepokojem

o miejsce w loży

Skarłowaciałe stopy

Księga drogi nie odczyta

w ciemnych labiryntach

meandrów nie rozwikła

w zagubieniu buszu

bez maczety i

stóp przewodnika

potłuczonych

o niewidzialne ostępy

one

choć skarłowaciałe

niosą ciepło bijącego serca

w zakola twojej jaźni

niezmrożone

topią zatory

przed twym jachtem

płynącym deltą
na spokojne wody

Matka

Kwiatom spragnionym

ofiaruje siebie

one



wdzięczne

rozchylonymi powiekami

płatków

pieszczą jej oczy

w zapachowe szaty

stroją
utracony powab

nie ziewają
nad zagubionym słowem

ani

nie drwią z makat

tkanych

ściegiem

krzyżykowym

lecz

nadzieją
niosącą koronę Flory

szepczą
pieśń o matce

tylko one

***

Ze mną matko

pozostał

niepokój twoich oczu

ty

słaba

wobec mocy

stąpałaś bezszelestnie

w obawie

przed powrotem

Króla Olch

co z rąk ci wyrwał

pierworodne dziecię

choć
szukałaś promieni

biegły za tobą
bezdrożne cienie

przerażenia

niepewność pasjansa

pogłębiała drżenie



kołysanki

twoje modlitwy

oddalały zagubienie

sady obrodziły na nowo

***

Cienie matek

na krawędzi horyzontu

okalają przestrzeń
twojego edenu

one tam trwają
szarpane

wichrem północy

topione

skwarem południa

by

ofiarować ci diadem

z mirry

choć
poranione

wciąż
strzegą wiecznego ognia

dla ciebie

Ciężkie buty

Przywdziane

przez herkulesową postać
drogę przemierzały

tam

gdzie

głaz toczony pod górę
nie do końca przekonany

o poczuciu sensu

nawet grosze za wytrwałość
nie tłumaczyły

ciężaru losu

co

uparcie strącał

absurdy

by

nadać sens

cierpieniu



to

mój ojciec

pod rękę z satyrem

wykuwał w skale

schody

dla ulżenia

wspinaczce

***

Moim byłym uczennicom

- matce Pułkownika Kazimierze

I żonie Małgorzacie

dedykuję

Skrzydeł trzepotu

orła z koroną
nie usłyszysz matko

z pochyloną głową

nie szukaj żono

Jego głosu

w huku „rosomaków”

i burzy piaskowej

On z innej przestrzeni

rozkazy wydaje

ptakom kluczącym

nad gniazdem rodzinnym

z obłoków układa

wiązanki lazurowe

za synów w podzięce

śpiewem słowików

wieść niesie radosną
o zdobyciu

bram rubikonu

gdyby nie mundur

zbyt ciężki

od łez

Portret

W hołdzie Pułkownikowi

Stanisławowi Rasińskiemu

Mistrzu namaluj



Jego portret

bogaty w emocje

o barwie kameleona

niech się mieni

dziecięcym zachwytem

młodzieńczą euforią
i dojrzałym smutkiem

niech zmienia

naszą bezradność
w kamyk zielony

ukryty w kąciku kieszeni

rozkrusza wątpliwość
w niedostrzegalne drobiny

a w tle

kunsztowna choreografia

niech

dostarcza słodyczy

Jego dotyku

spotykającym się dłoniom 

nawet we śnie

***

Mojej nauczycielce

Pani Wandzie Garbaczewskiej

Uśmiecham się
do wspomnień

pod wilgotną powieką
przywołuję
rozjaśniony przez Ciebie

mrok

rozpoznaję
twoje promienie

unoszone przez pamięć
nad ziemią pawłowską

echa ciepła

niestygnącego

tulę

nie odeszłaś

bo



my tutaj jesteśmy

jeszcze

Nie płaczcie

Gdy łzy woskowe

zastygną
na przekór waszym

żalom

gdy stokrotki

z różu odcieniem

pozostaną
białe

w brąz niezmienione

gdy szpaler cyprysów

powagą
wciąż
wspinać się będzie

w górę

chcę by w murach

odmienionych

bliscy

pragnienie gasili

i strzegli 

ciepłolubnych

gestów

ja im w zamian

krotochwile

na liściach brzozowych

prześlę

skąd 

widzenie czyste

dźwięki szerokie

i zegary milczące

skąd biegun

zimna

przed Antarktydą się
ukrywa

Apokalipsa



Usłyszeć głos

wielu wód

z wyspy Patmos

przeczytać list

zachęcający

adresowany do Smyrny

może

wynurzony z głębin

dotrze do brzegów

strzeżonych

przez meduzy

co

budują nietrwałe mury

z przezutych papirusów

już czas

by

architekt

przywrócił świetność
„wiecznemu miastu”

a zecer

poskładał

utraconą Księgę
Ksiąg

co

nasz świat

uczyni

lepszym

z listem pochwalnym

od Apokalipsy

***

To szczęście

doczekać Niebieskiego Jeruzalem

zanim

opadną powieki

zanim

domicjanowe prześladowania

nie ogarną globu



to szczęście

umieć odczytywać tajemnice

siedmiu pieczęci

by

wzmacniać silę
i pewność zwycięstwa

to szczęście

przywołać boga Indrę
by do życia przywrócił

poległych

raz jeszcze otworzyć Księgę
by

pojąć 
sens dziejów

***

Nie tylko

z piątej pory roku

usłyszysz

korzenie

stęsknione za zielenią

staniesz

przed potokiem

planującym meandry

zadymionym

tłem

przetrzesz źrenice

pogaszonym 

światłem

rozjaśnisz szarości

odwróconymi dłońmi

rozsupłasz

węzły

nie tylko

gdy

chleb

z jesiennego zbioru

podzielisz

sprawiedliwie



Gwiazdom w sukurs

W szkiełko wtopione oko

odkryje zaćmienie

zawiści

ona

wzniesiona na czarnej chmurze

tarczę buduje

z nici pajęczej

na przekór

promieniom

niosącym jasność nocy

zalęknionym perseidom

a ja

ciągle powiększam kolekcję
zmatowiałych okularów

sprzymierzonych z 

gwiazdami o 

bogatym skarbcu

własnego światła

i milczenia

***

Z Listów Apostolskich

Nauczycielu

władzę ciemności

rzucasz na szalę
na drobiny dzieląc
by

ująć jej wagi

kroczysz z kagankiem

wśród 

złudnych olejków

lecząc
uczynkiem

duszę bliźniego

do chaty

bogatej

z drogi zawracasz

sam ciągle ubogi

by

kod chroniony

odczytać



nie pytasz

o

szyfr do sejfu

Upadek Babilonu

daremnie szukał miejsca

na tronie

upadły przez żądze

przepychu

Babilon

ozdobne w szmaragdy

szaty królewskie

spowite wokół

zbuntowanych kolosów

legły

na dnie wielkiej wody

pokonane

oczekują na 

ułaskawienie

już nie zasiądą
na białym tronie

potępione potęgi

chociaż
zraniony

od miecza smok

nie rezygnuje z 

wymuszania

serwilizmu

oprzeć się jemu

„położyć kres niegodziwości”

otworzyć pieczęć
Apokalipsy

Już dość

Już dość
wspomnień
wplecionych w struny

nie pomogły

ukoić tęsknoty

w przeszłości powadze

utraciły muślinowy powiew



uleciały

w rozwieszoną mgłę
nieczułe

na umizgi

złotopłowych kłosów

kuszących kochanków

do przerwania spaceru

wtedy

nawet słońce

przymrużało powieki

w obawie

przed spłoszeniem

motyli

upojonych

godowym tańcem

przy akompaniamencie

rozbudzonych cykad

by poczuć się wolną
daruję wolność
wspomnieniom 

Głownie

Choć tlące

żarem ranią ciało

nim skryję się
w namiocie

za wędrującą wydmą
scalę rozsypane kryształy

w promieniujące iskry

tak nie lubię mroczni

zamglonego horyzontu

bólu

przy kartkowaniu wspomnień
i zmurszałych drzazg

opadających drzew

czy aby

zdążę
do wieczora

moim drżeniem

wskrzesić płomień
dogasającego ogniska

zmieścić
w kawałku słowa

pozbierane odpryski



zbudować autostradę
z bezpiecznymi zjazdami

w otwartym oknie

powitać
pojawiające się jutro

***

Wolność okolona

na przekór swobodzie

po kręgach się toczy

choć wierzeje otwarte

ona nie przekroczy

niedostępnych grani

w obawie przed urwiskiem

ufnością nie darzy

rwących potoków

nie dosiada rumaków

o spienionych grzywach

unoszących zdobycz

w ziejące kratery

ostrzega jeźdźca

przed 

nieuchronną tonią

Zaproszenie do mojego miasta

Tutaj stare kamienice nie przesłaniają horyzontu

cekiny nieba tryumfują nad szarością zenitu

już wolne od pyłu rzęsy zalotnie mrugają o jutro

spokojne

świerszcze zapraszają cykady na harce po zieleni

odkurzonych kobierców

i ochłodę czystą wodą spod wapiennych tarasów

w moim mieście domy i ludzie o opokę wsparci

zaskoczeni nie grzęzną w trzęsawisku

oby tylko nie podnosić oczu ponad powałę głowy

wtedy

Oskar zdobi epolety

„Okolona wolność” – prolegomena interpretacyjne



           W roku 2010 ukazały się drukiem dwa tomiki utworów poetyckich Lucyny Lipińskiej 

[„Drzwi zamknięte wierszem”, Lublin oraz „Spłoszona cisza”, Chełm], w których autorka od 

pierwszych kart starała się zapoznawać czytelnika z własnym postrzeganiem źródeł i funkcji 

tego rodzaju twórczości. Poezję traktuję jako sposób na hołdowanie prawdzie – deklarowała 

[„Spłoszona cisza”, s. 7], przy czym szczególnie ważnym komponentem swojego programu 

czyniła  potrzebę  utrwalania  myśli  ulotnych  oraz  rejestrowania  ludzi  i  zdarzeń  silniej 

zaznaczających się w doświadczanym przez nią życiu: Kochanym moim ślady znaczę, (…) by 

choć  o  krok prześcignąć  czas [„Drzwi  zamknięte  wierszem”, s.  2 i  s.  116].  W „Okolonej 

wolności” pawłowianka z urodzenia pozostaje wierna wcześniejszym założeniom.

     Tutaj,  zgodnie  z  zasadą  fortunnej  komunikacji,  dominujący nadawca  rozmyślnie,  w 

charakterystyczny dla siebie sposób przekazuje określone treści, a jednocześnie nieustannie 

dostrzega i świadomie uobecnia odbiorcę. Efekty poezjowania L. Lipińskiej zdecydowanie 

nie są przeznaczone ‘do szuflady’, co fakt publikacji potwierdza najwyraźniej. Uważniejsza 

lektura kolejnych tekstów pozwala odnaleźć niemal refreniczne intencje nadawcze, w których 

istotną  rolę  odgrywa  właśnie  czytelnik,  prowokowany  do  zastanawiania  się  nad 

przekazywanymi  sensami.  Jednocześnie  należy  dodać,  że  autorka  (nierzadko)  te  sensy 

zaledwie szkicuje, co wcale nie ułatwia zrozumienia przekazu, każe się ich domyślać, zwodzi, 

szyfruje, prowadzi swoistą  grę, zaprasza do zabawy i wyobraźnię, i intelekt oczekiwanego 

adresata.    

     Przykład  takiego  postępowania  spotykamy  już  w  tytule  tomiku.  Według  definicji 

leksykograficznej ‘okalać’ znaczy: ‘1. otaczać coś dookoła; okrążać, ciągnąć się, rozciągać się 

dookoła  czegoś;  2.  utworzyć  obwódkę,  obrzeżenie;  obramować,  oblamować  czymś’ [M. 

Szymczak, (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1988-1989, t. II, s. 497]. W przypadku 

praktyk pisarskich L. Lipińskiej odnajdywanie konstruowanych przez nią sensów nie jest ani 

takie proste,  ani tak oczywiste jak w zacytowanych definiensach, do czego przyczynia się 

wielokierunkowe  nasemantyzowanie  przynajmniej  niektórych  leksemów. W jednym  z 

wierszy  spotykamy  bowiem ‘wolność’ obrączkami  okoloną,  co  kontekstualnie  sugeruje 

ograniczenie,  ale  ‘okolenie’  czy  ‘okalanie’  może  też  implikować  ochronę  stanu 

nieskrępowania  i  niezależności  przed  potencjalnym  zagrożeniem  (nie  przekroczy  /  

niedostępnych grani / w obawie przed urwiskiem (…), ostrzega / przed nieuchronną tonią), co 

już ewidentnie poszerza i modyfikuje objaśnienia słownikowe. Wolność – z jednej strony – 

okazuje się czymś naturalnym, czymś, co nasyca / pisklęta / tchnieniem / nieskażonym, lecz – 

z drugiej strony – sam podmiot liryczny dopiero po długotrwałych poszukiwaniach dochodzi 

do przekonania, że – by poczuć się wolną – musi podarować wolność / wspomnieniom. Rodzi 



się  więc uzasadnione pytanie o to,  czego i  kogo dotyczy tytułowa wartość:  myśli?  słów? 

działań? wyborów? przekonań? twórcy tekstów? ich adresatów? osób spotkanych? ludzi z tła? 

Odpowiedzieć w tym miejscu – niepodobna, ale trzeba pamiętać, że trudności z precyzyjnym 

rozumieniem  znaczeń  są  (i  zawsze  były)  związane  z  niezbywalnym  prawem  poezji  do 

niedomówień.  L.  Lipińska chętnie  z  tego prawa korzysta,  naznaczając własne poczynania 

trzema (jak się wydaje) konstytutywnymi cechami. Spróbujmy się przyjrzeć im bliżej. 

1.   Subiektywność

     Poezjowanie z reguły jawi się jako sztuka bardzo osobista. Autorem niniejszego zbioru jest 

osoba niewątpliwie znająca życie, patrząca nań  w perspektywy jednostkowych sukcesów i 

porażek,  ale  także,  co  można stwierdzić  bez  większego ryzyka,  w zindywidualizowanym 

komunikacie odważnie ujawniająca własne marzenia i wyobrażenia. Sięgając po tę książkę, 

czytelnik  otrzymuje  propozycję  zetknięcia  się  z  poezją  przemyślaną,  odzwierciedlającą 

radości  i  niepokoje  charakterystyczne  dla  człowieka  dojrzałego,  choć  jednocześnie 

podejmującego próbę  ocalenia (jakieś  części) siebie z przeszłości, co potwierdzają  wybory 

motywów literackich oraz elementy dekoracji silnie zsubiektywizowanego świata. 

     Teksty, z których jedne mają tytuły, a inne są ich pozbawione, przede wszystkim odsłaniają 

kobiecą naturę ich twórcy. Identyfikację rodzajową umożliwiają nie tylko formy gramatyczne 

użytych  wyrazów,  lecz  również  ich  strona  treściowa,  odsyłająca  do  wytworów 

kwalifikowanych jako typowe dla jednej z płci:  makaty / tkane / ściegiem / krzyżykowym, 

misterny ażur,  muślinowy powiew,  pasjans; znaczące w tym zakresie okazują się wyrażenia 

konotujące  delikatność  (nic  pajęcza,  spłoszenie  motyla),  jak  też  nawiązania  do  gatunków 

mowy  bardziej  reprezentatywnych  dla  kobiet  niż  mężczyzn  (kołysanka,  modlitwa). 

Składnikami przestrzeni jednoznacznie kobiecej są:  dekolt,  makijaż,  suknia, a także nieobce 

jej  komponenty florystyczne, z których (w opisywanym materiale) prym wiodą:  anemony, 

cyprysy, grządziele,  hiacynty,  magnolie,  miodunki,  niezapominajki,  róże,  stokrotki,  szarotka 

oraz egzotyczne raflezje. 

     Subiektywizm widoczny jest ponadto w selekcji składników treściowych. L. Lipińska – 

tu:  zdecydowanie  oszczędniej  niż  w  poprzednich  tomikach  –  buduje  pamięć  o  ludziach 

rzeczywistych, zarówno żyjących, jak i tych, którzy odeszli,  co dokonuje się  zazwyczaj w 

dedykacjach  (Joli  i  Jackowi  w  rocznicę  ślubu;  W  hołdzie  Pułkownikowi  Stanisławowi 

Rasińskiemu;  Moim byłym uczennicom – matce pułkownika Kazimierze i żonie Małgorzacie  

dedykuję; Mojej  nauczycielce  Pani  Wandzie  Garbaczewskiej),  w  tytułach  tekstów  (Dzień  



Kobiet; Dzień Dziadka) lub w oznaczanych datą, jakoś szczególnie przeżytych wydarzeniach 

rodzinnych albo pozarodzinnych (8 maja 2011 r.; Boże Narodzenie 2010 r.).

     Najbardziej jednak – tym razem konsekwentnie – wybiórczość wiąże się z eksponowaniem 

pojęć ważnych dla uzewnętrzniającego się podmiotu. W przypadku komentowanego zbioru, 

obok tytułowej ‘wolności’, występują także i inne kategorie aksjologiczne. Bezpośrednie bądź 

pośrednie (czyli dokonywane głównie na podstawie funkcjonujących powszechnie konotacji 

kulturowych) wartościowanie pozytywne dotyczy takich kluczowych dla ludzkiej egzystencji 

słów, jak: miłość, nadzieja, nieśmiertelność, nieskończoność, wytrwałość; radość / wpleciona 

w bose stopy dziecka. Rzadziej wśród nich pojawia się sem negatywności (absurd,  zawiść) 

bądź wartościowanie ambiwalentne (los, tęsknoty zagubione). 

     Wszystkie emocje, postawy, walory czy obiekty, w rodzaju:  aura,  dekalog,  świt,  ziarno 

siewne stają  się  wystarczającym  pretekstem  do  snucia  wynurzeń  natury  osobistej. 

Indywidualny  rys  stanowi  na  przykład  zachwyt  nad  mocą  słowa  –  kamertonu  wiernego 

dźwiękom. O roli polszczyzny traktuje nawet jeden tekst w całości [„Polska mowo…”], ale 

przecież w pozostałych wykonaniach bez jakiegokolwiek wysiłku dostrzega się poszukiwania 

najtrafniejszych  struktur  językowych  i  podziękowania  za  słowo dające  więcej,  a  ponadto 

można  w  nich  zaobserwować  potrzebę  wyeksplikowania  posłannictwa  poety  tworzącego 

wiersz, który niczym skalpel / przecina / ból / samotności. Nadawca analizowanych tu, mocno 

skondensowanych monologów, marzy o takim liryku, aby przywoływane wspomnienia (…) z  

wrażenia / wsiąkły / w klawiaturę fortepianu, choć jednocześnie ma świadomość i poczucie 

bezradności  twórcy przyznającego, iż  niełatwo (jest) umacniać  podmyte mosty odłamkami 

słów [na ten temat więcej w pracach m.in.: M. M. Bachtina, W. Isera, M. Neumanna, R. M. 

Ohmanna, P. Ricoeur’a, E. Hirscha; por. też niektóre opracowania badaczy polskich, np. Z. 

Łapińskiego, H. Markiewicza, J. Puzyniny, W. Weintrauba lub K. Wyki]. 

     Wszechobecny subiektywizm nie pozwala określić, ile w utworach L. Lipińskiej okruchów 

rzeczywistości autentycznej, a ile kreacji (i autokreacji). Na pewno jednak wyczuwa się w 

nich stały żal za tym, co odeszło, niełatwą tęsknotę za czasem minionym. 

2.   Nostalgiczność

     Tematem wielu interpretowanych utworów uczyniono tutaj „kraj lat dziecinnych”, choć 

obok  tego  elementu  pojawiają  się  także  reminiscencje  związane  z  czasem  dorastania  i 

okresem  pracy  zawodowej.  Autorka  wypełnia  je  głównie  postaciami:  ojca  oraz  matki, 

przywołuje ukochane miejsca (boisko,  bór,  izba,  las,  łąka,  sad),  kilkakrotnie nawiązuje do 

faktu bycia nauczycielką (biała kreda, gwar rozbawionego boiska, tablica), przypomina sobie 



szron na szybie i  smak  ciepłego chleba na przyzbie /  z porannego wypieku,  rozpamiętuje 

młodość („Bal”). Stałe powroty do wybranych obiektów zostają wzbogacone zapamiętanymi 

dźwiękami (brzęk gitar,  takt  marsza)  i  zapachami (pieczony chleb,  toń  aromatów,  zapach 

lasów). Sensualność trafnie dopełniają barwy (rdzawość, szarości, zieloność; kolory pobladłe; 

pastelowe cienie; rozmarzony lazur; barwy zielono-srebrzyste / barwa kameleona) i wrażenia 

dotykowe (dotyk  brzozowych  witek).  Związek  z  naturą  bywa  tak  intensywny,  że  czasami 

powoduje zacieranie się granic między tym, co realne i tym, co niemożliwe do odczuwania 

(choć pada / za oknem / czuję krople wilgotne / na ustach). Liryczna bohaterka troszczy się o 

świat  ocalony  wspomnieniami,  chroni  go  przed  zakusami  teraźniejszości  i  niepamięci 

(wkładam mój mały świat / do kufra / z obawą  / by / miejsca nie zabrakło / na szczebiot  

poranków / i wieczory znużone), a tęsknotę za nim leczy homeopatią.

     Akty  wskazywanej,  istotnej  tu  przecież  perseweracji  mogą  wynikać  z  lęku  przed 

przemijaniem, które jest  sygnowane  godnością  /  nocy / odmierzanych /  przez wiosny albo 

sadami, które obrodziły na nowo. W większości wierszy procesowi informowania towarzyszy 

(zamierzona?)  emocjonalizacja  przekazu  i  manifestowana  aktywność  podmiotu, 

podejmującego  walkę  z  utratą  przeszłości.  Chcąc  czas  skłócony  zagłuszyć,  wyrażając 

niezgodę na jego upływ (i / jest we mnie / chwila / przysiadła pod malwą / już zmęczona / lecz  

wciąż / doczesna), autorka poszczególnych wyznań poetyckich zwraca się nawet do bliskiego 

sobie  człowieka  z  prośbą  o  pomoc  w  sygnalizowanych  wyżej  zmaganiach  (z  czasem  /  

płowieją barwy / cichną słowa / głębię spojrzenia / spłycają piaski // za to / pamięć / wybucha  

nową ekstazą / z każdą wiosną // zatrzymać aromaty / tamtych lat / pomóż mi), by ostatecznie 

zadeklarować wprost: Chcę / uwolnić się od rozpamiętywania / błyski wzruszeń / przemienić  

na mat. Niekiedy świadomości przemijania towarzyszy przeczucie nicości, jak ma to miejsce 

w wierszu „Drzwi”,  w którym ewokowanie granicy istnienia (zanim //  srebrne lotki  /  nie  

uniosą  się  /  przed  wierzeje  /  piotrowe)  generuje  słowa  mówiące  o  urodzie  doczesnych 

powinności. 

     Zabiegi  polegające na przemyślanych retrospekcjach bywają  wzmacniane stosownym 

słownictwem.  Akcenty archaizacyjne dają  o  sobie  znać  np.  w  gościnie, kaganku, kołatce, 

podwojach,  rezonie,  szalbierzu,  wieczerzy,  zwierciadle.  W podobnym celu zostały użyte w 

jednym  z  tekstów  firmamenty i  świeczniki oraz  funkcjonujące  już  tylko  w  zapominanej 

warstwie  frazeologicznej  polszczyzny:  lary  i  /  penaty.  Dodajmy,  że  refleksje  zespalane 

specyficznym kolorytem patyny nierzadko zamyka puenta realizowana finalnym wyrażeniem 

przyimkowym (oczy  usypiające  /  szukają  wciąż  /  życzliwych  rąk  /  do  utulenia;  [kroki] 

diariusze / piszą / dla synów / strzegących pustki / w nieśmiertelność; [cienie matek] choć /  



poranione / wciąż / strzegą wiecznego ognia // dla ciebie), ale, co warto podkreślić, nie jest to 

cecha najbardziej typowa dla językowej warstwy tekstów L. Lipińskiej.   

3.   Metaforyczność 

     Komentowane  utwory  są  autonomicznymi  całostkami,  objętościowo  niewielkimi, 

pisanymi wierszem wolnym, z charakterystycznymi dla niego skupieniami i przerzutniami. 

Poziom  estetyki  poszczególnych  wypowiedzi  podnoszą  wykorzystywane  w  nich  niezbyt 

liczne apostrofy (nie szukaj żono / Jego głosu / w huku „rosomaków”; Mistrzu namaluj / Jego 

portret)  i  znacznie  chętniej  stosowane  epitety:  bezbronne  rzęsy,  niedospane  powieki, 

powiewne  pióro, ścieżki  pogarbione.  Przede  wszystkim  jednak  specyficzność  tekstów  L. 

Lipińskiej kształtują wszelkiego rodzaju przenośnie. Mamy tu więc i metonimię (wyrazista  

księga  /  pisana  westchnieniem  /  drżącej  dłoni),  i  synekdochę  (źrenica  nieba).  Wysoką 

frekwencją odznacza się synestezja (zapach pejzażu), z którą wyraźnie ilościowo kontrastuje 

finezyjny hypellage (głaz toczony pod górę / nie do końca przekonany / o poczuciu sensu). 

Sporo tu także animizacji z ich odmianą personifikacyjną (hiacynty kwitną / zapożyczonym od 

słońca / blaskiem / wpinają  radość  /  w warkocze dziewcząt;  snop reflektorów / zdumiony; 

wiersz wymknie się na / rekonesans).

     Częste i mocne akcenty metaforyczne pozwalają autorce, układającej w sens każdy / zmysł, 

na odkrycie przed adresatem znaczeń i obszarów dotychczas niezauważalnych. Odsłanianie 

światów  skrywanych  umożliwiają  zaskakujące  zestawienia  często  zwykłych,  codziennych 

słów  (bezsenność  malw,  błyski  wzruszeń,  kresy  zawstydzenia,  niepewność  pasjansa; 

seledynowy uśmiech  księżyca, węzły  gordyjskie  /  naszego  spowszednienia)  lub  oryginalna 

wymiana jednego członu w utartym wyrażeniu czy zwrocie (droga jeżynowa / przez życie). W 

wyniku tego typu zabiegów powstają metafory nośne i łatwe, potoczne (poorane ręce / losu, 

różowe szkiełko czy schyłek życia pokazywany jako schodzenie ze sceny) oraz sformułowania 

nowe,  świeże,  nakłaniające  do  zastanowień,  więc  w  odbiorze  wymagające,  czasami 

dyskusyjne,  niekiedy  z  tęskną  nutką  oniryczną  ([cisza]  zaprasza  marzenia  /  (…)  /  na 

biesiadę  /  z  odcieni  ciepłych  barw)  lub  zawierające  myśl  głębszą,  wartą  zapamiętania  i 

repetycji: [słowo] tajemnice przybliża / poetom / lecz / warunek stawia // o kunszt [por. dwa 

przykłady ze  „Spłoszonej  ciszy”:  chcesz  wierności?  /  szukaj  jej  /  wśród  pary  /  butów – 

„Buty”, s. 18 albo:  od dziś / powstrzymuję wszystkie zegary / przed apetytem  // na czas – 

„Szczerość”, s. 40].

     W konstruowaniu niedosłowności przekazu przydatne okazują się też najrozmaitsze aluzje. 

Przeważają te z rodowodem mitologicznym (greckim, rzymskim i biblijnym), dotyczące użyć 



zarówno nazw własnych (Amor, Diogenes, Eden, Flora, Orfeusz, Syzyf, Temida, Wenus), jak i 

rzeczowników  dzisiaj  pospolitych  (perseidy, zefir,  złote  runo;  narodziny  /  gwiazdy  /  

betlejemskiej).  Odwołaniom  doraźnym  i  aktualizacjom  kontekstowym,  poszerzającym 

horyzont poznawczy oraz budującym obrazowość, służą także szeroko rozumiane skojarzenia 

włoskie (Colosseum, Rubikon, Tybr, Wenecja), aluzje literackie (Król olch, J. W. Goethe’go), 

malarskie (uczta Leonarda da Vinci, obrazy Tycjana) oraz fascynacje muzyczne, ujawnione za 

sprawą  neapolitańskiej  pieśni  Santa  Lucia,  muzyki  Straussa czy  znakomitego  baletu  P. 

Czajkowskiego – Jeziora łabędziego.

* * *

     Uwaga końcowa: oto czytelnicy dostają do rąk ostatnią część tryptyku, ale, obserwując 

chęci i tempo pisania oraz konsekwencję w realizacji ‘literackich’ przedsięwzięć jego autorki, 

należy przypuszczać,  że pojawią  się  tomiki  kolejne.  I  dobrze,  bo  pisarstwo L.  Lipińskiej 

dowodzi,  że  można dojrzale  dokumentować  czas,  emocje  oraz  własne  przemyślenia,  lecz 

przede wszystkim uczy, jak w piękny i niebanalny sposób dzielić się częścią siebie z innymi 

ludźmi. 

                                                                                                           Leszek Tymiakin


