
P O R T R E T  P O E T K I
EWA LIPSKA

z przyjació∏mi
Pomilczmy

Ewa Lipska mówi, 

˝e poezja to luksus 

i dlatego nie mo˝e 

staç si´ zawodem. 

Gdy oddaje kolejny

tomik do wydawnictwa,

nigdy nie wie, czy

powstanie nast´pny.

Debiutowa∏a w 1967 r.

Wierszami. Wyda∏a

m.in. Nie o Êmierç 

tutaj chodzi, lecz 

o bia∏y kordonek...,

Przechowalnia

ciemnoÊci, Strefa

ograniczonego

spokoju, StypendyÊci

czasu, Ludzie dla

poczàtkujàcych 

i ostatnio Ja. 
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Twój STYL: Jaki moment w Pani ˝yciu

zdecydowa∏ o tym, ˝e zosta∏a Pani poetkà?

Wi´kszoÊç m∏odych dziewczyn pisze wier-

sze, ale nie wszystkie zostajà poetkami. 

Ewa Lipska: Nie ma takiego mo-
mentu. Mo˝na zdecydowaç, ̋ e zo-
stanie si´ lekarzem czy astrono-
mem, ale nie poetà. Jak ju˝ ktoÊ
màdrze powiedzia∏: „poetà si´ nie
jest, poetà si´ bywa...” To sà jedy-
nie krótkotrwa∏e b∏yski, które
trudno zdefiniowaç. I chyba nie
potrzeba. Gdy oddaj´ kolejny to-
mik do wydawnictwa, to nigdy
nie wiem, czy powstanie nast´p-
ny. Na tym w∏aÊnie polega ma-
gicznoÊç tej pracy. Tajemnica s∏o-
wa. Kiedy zaczynamy pisaç wier-
sze, a zaczynamy z regu∏y w bar-
dzo m∏odym wieku, to nie dlate-
go, aby zostaç znanym czy mniej
znanym autorem, ale dlatego, ˝e
chcemy coÊ powiedzieç, coÊ ko-
muÊ zakomunikowaç. I wiersz
Êwietnie si´ do tego nadaje, jest
krótkà, cz´sto zakamuflowanà in-
formacjà o stanie naszych uczuç,
o naszej pierwszej mi∏oÊci. 
TS: Chroni Pani swojà prywatnoÊç, w wy-

wiadach mówi raczej o poezji ni˝ o sobie.

Jednak w najnowszym tomiku Ja, w wierszu

Dom wspomina Pani swój dom rodzinny

w Krakowie. Jakie w∏aÊciwie by∏o to Pani 

dzieciƒstwo? Przecie˝ nawet poeci nie spa-

dajà z nieba, ale skàdÊ si´ wywodzà. 

EL: To w moich pierwszych to-
mikach wi´cej jest reakcji emo-
cjonalnych, wi´cej jest m∏odzieƒ-
czych uczuç. W Ja relacja jest zu-
pe∏nie inna, nostalgiczna. T´sk-
nota za tym, czego ju˝ nie ma.
Refleksja nad przemijaniem. Pa-
mi´ç szcz´Êliwego dzieciƒstwa.
Wracajà obrazy z Krynicy, gdzie
sp´dzaliÊmy z naszà nianià wie-
le miesi´cy w roku. Wraca jak
w zwolnionym obrazie filmowym
ulica Pu∏askiego, przy której spot-

kaç mo˝na by∏o zawsze malujà-
cego Nikifora, wraca stara pijal-
nia wód na deptaku, cienie prze-
sz∏oÊci. To wszystko teraz wydaje
si´ idylliczne: zbieranie grzybów,
Êpiewanie pieÊni koÊcielnych
w chórze Echo, zje˝d˝anie na
sankach. Wspania∏y, wyidealizo-
wany czas, który tak naprawd´
w takiej postaci nie istnia∏. Po-
tem pami´ç staje si´ bardziej re-
alna i notuje szczegó∏y z ˝ycia
dojrza∏ego, czyli odejÊcie z domu
rodzinnego w nieznanym jeszcze
wówczas kierunku. W´drówka
w dojrza∏oÊç.

TS: Po maturze, a tak˝e w czasie studiów

na ASP ima∏a si´ Pani ró˝nych prac, poczy-

najàc od malarza pokojowego czy sekretar-

ki g∏ównego architekta Krakowa po stanowi-

sko redaktora w Wydawnictwie Literackim.

EL: Na szcz´Êcie dla g∏ównego
architekta pracowa∏am zaledwie
kilka tygodni. Najmilej wspomi-
nam malowanie kilku mieszkaƒ;
znajomym wymalowa∏am ryby
w ∏azience, groszkowe pokoje,
abstrakcyjne „freski”. Zacz´∏am
drukowaç swoje wiersze i wyje˝-
d˝aç na spotkania autorskie, cz´-
sto do maleƒkich miasteczek,
gdzie raz przedstawiono mnie 
nawet jako wybitnà aktork´ Ew´ 
Lipiƒskà. S∏uchacze nie zawsze
wiedzieli, kto i po co przyjecha∏,
przychodzili cz´sto z samej cie-
kawoÊci. Czasami sp´dzano oko-
licznà m∏odzie˝, nie zawsze przy-
gotowanà na takie spotkania.
Zdarzy∏o mi si´ kilka razy, ̋ e mo-
je audytorium stanowili pierw-
szoklasiÊci, chichoczàcy zresztà
ca∏y czas, kiedy czyta∏am swoje
niezbyt humorystyczne wiersze.
TS: Bo by∏a Pani bardzo powa˝nà i bardzo

m∏odà poetkà.

EL: OczywiÊcie, ̋ e tak. Du˝o bar-
dziej powa˝nà ni˝ dzisiaj. Potem
zacz´∏am pracowaç w Wydawnic-
twie Literackim, gdzie nauczy∏am
si´ wielu rzeczy i zdoby∏am wiele
doÊwiadczeƒ tak wa˝nych dla
mnie w póêniejszych latach pracy
redakcyjnej. Bo poezja to luksus
i dlatego nie mo˝e staç si´ zawo-
dem. Pisanie dla pieni´dzy to dla
wierszy katastrofa.
TS: Rozstawa∏a si´ te˝ Pani z kolejnymi

mieszkaniami, przenoszàc si´ do innych. Nie-

wiele osób to potrafi, najch´tniej zasiedla si´

jedno mieszkanie na ca∏e ˝ycie. Jakie sà te

Pani najwa˝niejsze adresy?

EL: Wszystkie sà wa˝ne. Nie by∏o
tych mieszkaƒ tak du˝o. Zapew-

niam panià, ̋ e przeci´tny obywa-
tel ˝yjàcy na Zachodzie zmienia
mieszkanie wielokrotnie cz´Êciej
ni˝ my w Polsce. A wynika to z te-
go, ˝e jeszcze kilkanaÊcie lat te-
mu dostawa∏o si´ przydzia∏ na
mieszkanie tak jak talon na sa-
mochód, co dla pani pokolenia jest
pewnie nie do uwierzenia. Pierw-
szym moim adresem by∏a histo-
ryczna ju˝ ulica Krupnicza 22
w Krakowie. Dwunastometrowy
pokoik we wspólnym mieszkaniu
na pierwszym pi´trze.
TS: O tym domu napisano wiele ksià˝ek,

bo mieszkali w nim ludzie legendy.

EL: Zamieszka∏am tam nied∏ugo
po Êmierci Haliny PoÊwiatow-
skiej, kiedy Anna Brzozowska,
córka Stanis∏awa, znanego kry-
tyka, przenios∏a si´ do jej pokoju.
Obok sta∏ pusty pokój poety Je-
rzego Hordyƒskiego. Pami´tam
wspania∏à panià Lol´, czyli Ka-
rolin´ Surówk´, która uczy∏a
mnie palenia w piecu i wprowa-
dza∏a w tajemnice Êrodowiska...

EWA LIPSKA poetka. Pogodna, otwarta, optymistyczna. Uwa˝a, ˝e kiedy jest 
si´ m∏odym, najwa˝niejsze sà kontakty z innymi. One nas tworzà, budujà, kszta∏cà.
Potem chcemy si´ zaprzyjaêniç z samym sobà. O mi∏oÊci, która nie ulega korozji,
m´˝czyznach i mieszkaniach z poetkà rozmawia Katarzyna T. Nowak.

Twój STYL 135

▼▼

G∏owa
Moja g∏owa.

MyÊli pe∏ne pszczó∏. 

Brz´czà g∏osy nieobecnych.

Zbyt du˝o ha∏asu

nad samym ranem morza.

Z moich ulubionych ksià˝ek

wychodzà

dzieci kapitana Granta.

Przechodzà kartk´ za kartkà.

Suche s∏owa szeleszczà pod

nogami.

Za nimi wreszcie cisza

jeszcze nie Êmiertelna

jeszcze nie grobowa

Cisza

w której rogu

piel´gnuj´

nie zmàcony niczym l´k

na czarnà godzin´.

Karta gwarancyjna
Nasza maszynka do ma∏˝eƒstwa

zaci´∏a si´ nagle.

I chocia˝ dalej

obieramy pomidory

drobno kroimy czosnek

nadziewamy wieczór

rozmowà o seksie

i zjadamy wspomnienie

za wspomnieniem

to rozglàdamy si´ nerwowo

za dotrzymujàcà s∏owa

kartà gwarancyjnà.
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TS: ...uwiecznionà przez poet´ Bronis∏awa

Maja w jego niezwyk∏ych radiowych, i nie tyl-

ko, monologach. Monologi narodzi∏y si´

w mieszkaniu Wis∏awy Szymborskiej.

EL: Pani Lola to ju˝ rzeczywiÊcie
legenda tej ulicy... Pi´tro wy˝ej
mieszka∏a Lala Kott, siostra wy-
bitnego szekspirologa, Janka Kot-
ta, Jerzy Kwiatkowski z rodzinà,
wybitny krytyk literacki, wy˝ej
Anna Âwirszczyƒska, Staszek
Czycz. W oficynie mieszka∏ Ta-
dzio Nowak, J.B. O˝óg i wiele,
wiele innych ciekawych osób.
Tam te˝, na Krupniczej, pozna-
∏am Tadeusza Ró˝ewicza. Ówczes-
ny prezes, Stefan Otwinowski,
przedstawia∏ mnie zawsze s∏o-
wami: „nasza najm∏odsza kole-
˝anka”. Szkoda, ˝e z takich zdaƒ
szybko si´ wyrasta.
TS: Takie sàsiedztwo pozwala jednak uwie-

rzyç, ˝e naprawd´ ju˝ jest si´ poetà. 

EL: MyÊl´, ˝e wartoÊç takiego 
sàsiedztwa polega na tym, ˝e
stwarza ono okazj´ do cz´stych
rozmów, do wymiany zdaƒ, do
s∏uchania starszych kolegów, do
s∏uchania innych. To dla m∏o-
dych, poczàtkujàcych pisarzy jest
niezwykle wa˝ne. Potem przez
chwil´ mieszka∏am na ulicy Sta-
rowiÊlnej, skàd przenios∏am si´
na ulic´ Czepca, a stamtàd ju˝
na Zbrojów, gdzie mieszkaliÊmy
z m´˝em a˝ do wyjazdu do
Wiednia. To by∏ najd∏u˝szy, je-
˝eli tak mog´ powiedzieç, adres
mojego ˝ycia. Ale i jego historia
dobieg∏a koƒca...
TS: ...wraz ze Êmiercià Pani m´˝a.

EL: Mój mà˝ umar∏ w Wiedniu,
ale ulica Zbrojów to w∏aÊnie jeden
z wa˝niejszych etapów mojego ̋ y-
cia. Tam spotykaliÊmy si´ z Wi-
s∏awà Szymborskà, Kornelem Fi-
lipowiczem, stamtàd wyje˝d˝a-
liÊmy na ryby i tam spotykaliÊmy
si´ z wa˝nymi dla mnie kolega-
mi, przyjació∏mi, znajomymi za-
równo z kraju, jak i zza granicy.
TS: Teraz ma Pani dwa domy: jeden w Kra-

kowie i drugi w Wiedniu, gdzie przez siedem

lat pracowa∏a Pani jako wicedyrektor, a potem

dyrektor Instytutu Polskiego. Nie zdradz´

˝adnej tajemnicy, gdy napisz´, ̋ e dzi´ki oso-

bistym kontaktom umia∏a Pani zaprezento-

waç wiedeƒczykom to, co najlepsze w pol-

skiej kulturze. A obecnie krà˝y Pani mi´dzy

tymi dwoma miastami.

EL: To mi∏e. Âwiat si´ zmniejszy∏.
Zmienia si´ te˝ poj´cie zagrani-
cy. JesteÊmy coraz bli˝ej Unii 
Europejskiej. Wiedeƒ ma te˝ dla
Krakowa troch´ inny wymiar, 
jesteÊmy, mówiàc ˝artem, nie-
ustannà monarchià austro-w´-
gierskà. Kiedy jestem zm´czona
polskà rzeczywistoÊcià, uciekam
do maleƒkiego pokoiku wie- 
deƒskiego, w którym napisa∏am
wszystkie ostatnie ksià˝ki. Bar-
dzo lubi´ to miasto, jego atmos-
fer´, kultur´, spokój, bezpieczeƒ-
stwo. Siedem lat, jak pani powie-
dzia∏a, pracowa∏am w Instytucie
Polskim, który jest pi´knie po- 
∏o˝ony, przy ulicy Am Gestade,
w samym sercu miasta, u stóp
jednego z najstarszych wiedeƒ-
skich koÊcio∏ów, Maria am Ge-
stade. Pi´kna gotycka budowla.
Lubi´ chodziç po tym mieÊcie
Êladami bliskich mi pisarzy: 
Roberta Musila, Hugo von Hof-
mannsthala, Hermana Brocha,
Thomasa Bernharda. W starych
kawiarniach spotkaç jeszcze mo˝-
na cieƒ Klimta czy Schielego. Nic
tak nie odÊwie˝a jak powrót do
przesz∏oÊci.
TS: Skoro jesteÊmy przy miejscach, mia-

stach, mieszkaniach, porozmawiajmy o lu-

dziach, z którymi Pani je dzieli∏a. Wa˝nym

m´˝czyznà w Pani ˝yciu by∏ Adam W∏odek,

poeta, którego pozna∏a Pani w Domu Litera-

tów na Krupniczej. Nie by∏ pi´kny ani nawet

przystojny, ale mia∏ zaraêliwy, serdeczny

uÊmiech. Wiem, ˝e wywiera∏ na ludzi wr´cz

magiczny wp∏yw. Najpierw by∏a w nim zako-

chana Wis∏awa Szymborska, a potem Pani.

Uwielbiali go krakowscy m∏odzi poeci i pisa-

rze, którymi si´ opiekowa∏ z ramienia ZLP

i torowa∏ im drog´. Co Panià w nim uwiod∏o? 

EL: MyÊl´, ˝e zakochanych paƒ
by∏o wi´cej. Urok Adama polega∏
nie tylko na jego osobistym wdzi´-
ku, ale te˝ na wspania∏ym inte-
lekcie. Posiada∏ wielkà wiedz´
i potrafi∏ jà znakomicie przekazaç.
By∏ Êwietnym nauczycielem, mi-
∏oÊnikiem literatury, mia∏ wspa-
nia∏e poczucie humoru i by∏ nie-
zwykle przyzwoitym cz∏owiekiem.
By∏ w ca∏ym tego s∏owa znacze-
niu naszym mistrzem.
TS: Adam W∏odek umar∏ w latach 80. na wy-

lew. Drugi bardzo wa˝ny m´˝czyzna, za któ-

rego wysz∏a Pani za mà˝, zmar∏ w latach 90.

MyÊl´, ̋ e wiele innych kobiet w takiej sytuacji

mog∏oby si´ za∏amaç, zamknàç w sobie lub

pisaç wy∏àcznie ponure wiersze o Êmierci.

A w ostatnim Pani tomiku Ja jest du˝o o mi-

∏oÊci. I wystarczy na Panià raz spojrzeç, aby

odkryç, ˝e jest Pani osobà pogodnà, otwar-

tà i tchnàcà szczególnym optymizmem.

EL: Zarówno Adam, z którym roz-
sta∏am si´ na wiele lat przed je-
go Êmiercià, jak i mój mà˝, byli
ode mnie du˝o starsi. Âmierç jest
cz´Êcià sk∏adowà naszego ˝ycia
i nie sposób od niej uciec. Mo˝e-
my si´ przeciwko niej buntowaç,
tak jak robi∏ to Canetti, ale to nic
nie pomo˝e. Lepiej si´ z nià oswa-
jaç. Prosz´ pami´taç, ˝e ludzie
podczas wojen tracili ca∏e rodziny
i bliskich, a jednak potem próbo-
wali budowaç od nowa. To jest
si∏a ˝ycia i ona podtrzymuje sens
istnienia. Tkwi w nas du˝a si∏a
przetrwania.
TS: Po Êmierci m´˝a nie by∏o takiego mo-

mentu, ̋ e powiedzia∏a Pani sobie: nigdy wi´-

cej ˝adnych zwiàzków?

EL: ˚ycie jest niespodziankà i ni-
gdy nie wiemy, kto, kiedy i gdzie
stanie na naszej drodze. Mo˝e na
tym w∏aÊnie polega te˝ urok ˝y-
cia. Wszelkie za∏o˝enia weryfiku-
je czas i owe tajemnicze koleje 
losu, przypadku czy zbiegu oko-
licznoÊci. Stale poznajemy nowych
ludzi, jesteÊmy ich ciekawi, wkra-
czamy w ich ˝ycie albo to ich ˝y-
cie staje si´ cz´Êciowo naszym. Ja
lubi´ ludzi, jestem ich ciekawa
i je˝eli tylko pozwala mi na to
czas, ch´tnie si´ z nimi spotykam. 
TS: Ma Pani wokó∏ siebie wiele ˝yczliwych

duchów, wspania∏ych poetów, na przyk∏ad

Wis∏aw´ Szymborskà. Na czym polegajà kon-

takty mi´dzy dwiema poetkami? MyÊl´, ̋ e na

pewno umiecie rozmawiaç te˝ o typowo ko-

biecych sprawach, bo obie po prostu jeste-

Êcie prawdziwymi kobietami.

EL: Znamy si´ ju˝ wiele lat, ale
ostatnio nie mamy zbyt du˝o oka-
zji do d∏ugich spotkaƒ tak jak
dawniej, na rybach. Mnie nie by-
∏o jedenaÊcie lat w kraju, a teraz
stale krà˝´. Wis∏awa ostatnio te˝.
Dzwoni  ́do Wise∏ki, a ona mi mó-
wi: „Lec´ do Szwecji”. Ja zdumio-
na, bo wiem, ̋ e nie nale˝y ona do
mi∏oÊników podró˝y. „Do Szwe-
cji?” – pytam. „To nie wiesz, jad´
odebraç drugiego Nobla”. „Nie
mów, to ja b´d´ musia∏a kupiç so-
bie znowu czarnà spódnic´”. Owa

136 Twój STYL

Ewa Lipska 

z plakietkà fantem

wygranym w loteryjce

urzàdzonej przez

Wis∏aw´ Szymborskà. 

Obie poetki przyjaênià

si´ od wielu lat, 

ale ostatnio nie majà

du˝o okazji 

do d∏ugich spotkaƒ. 

▼▼

Ech...
A my trzymajàc si´ za r´ce

mówimy do siebie dalej

nierdzewnymi s∏owami.

Wynajmujemy rezerwat z kuchnià.

Uwierzytelniamy swoje szcz´Êcie.

Za oknem zachód s∏oƒca

z terminem wa˝noÊci. 

Twoje grzeszne spojrzenia

na naszà starà melodi´.

Ech...

Jedynie ten lont

wlecze si´ za nami.

Wlecze...

Nasze p∏aszcze zaczynajà

pachnieç prochem.

z przyjació∏mi
Pomilczmy
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spódnica sta∏a si´ ju˝ symbolem
mojego pobytu w Szwecji pod-
czas uroczystoÊci noblowskich.
Zapomnia∏am przywieêç ze sobà
z Wiednia d∏ugà czarnà spódni-
c´, strój obowiàzkowy na przy- 
j´ciu u króla. Musia∏am zatem
w Sztokholmie kupiç nowà. Kie-
dy si´ spotykamy, to rozmawia-
my o wszystkim. Z wiekiem jed-
nak zauwa˝am u siebie sk∏onnoÊç
do samotnoÊci, do bycia ze sobà. 
TS:WczeÊniej nie mia∏a Pani takiej potrzeby?

EL: Kiedy jest si´ m∏odym, kon-
takty z innymi ludêmi sà bardzo
wa˝ne. One nas tworzà, budujà,
kszta∏cà. Potem to si´ zmienia.
Wi´cej chcemy przebywaç ze so-
bà. I dlatego zaprzyjaêniam si´ te-
raz z Ewà Lipskà, ale te˝ ch´tnie
zjad∏abym kolacj´ w towarzystwie
Marcela Prousta lub Thomasa
Bernharda. Kolacja z nie˝yjàcymi
˝yjàcymi by∏aby ciekawa.
TS:Czy ∏atwiej znaleêç drog  ́do siebie w sa-

motnoÊci? MyÊli Pani, ̋ e mieszkajàc z kimÊ,

gotujàc mu obiady, pioràc jego koszule, nie

mia∏aby Pani okazji, by rozmawiaç ze sobà? 

EL: To by∏aby na pewno inna roz-
mowa, inne skupienie. W takiej
sytuacji nale˝a∏oby mieç, nieza-
le˝nie od m´˝a, jeszcze ˝on´...
TS: Nie ma Pani dzieci? To by∏ Êwiadomy

wybór? 

EL: Tak. Ca∏kowicie.

TS: W Pani najnowszym tomiku wiele jest

o mi∏oÊci, ale i o przemijaniu. Przemijajàcy

czas kobietom kojarzy si´ g∏ównie z utratà...

EL: Z utratà czego? Urody? M∏o-
doÊci? To od nas zale˝y, jak b´-
dziemy si´ starzeç. Wa˝na jest po-
goda ducha, troch´ przyjació∏,
z którymi mo˝na pomilczeç. Sta-
roÊç mo˝e byç pi´kna, a uczucia
nie sà zale˝ne od wieku. Mi∏oÊç
nie ulega korozji. Jest tak samo
Êwie˝a w wieku siedemnastu, jak
i siedemdziesi´ciu siedmiu lat na
przyk∏ad. To nieprawda, ˝e wraz
z czterdziestymi czy pi´çdziesià-
tymi urodzinami wszystko w ˝y-
ciu kobiety si´ koƒczy. Zmarszcz-
ki mogà byç pi´kne! Nigdy bym
ich nie likwidowa∏a. Moja ciocia
ma ponad 90 lat, gra Êwietnie
w bryd˝a, czyta du˝o ksià˝ek, ma
sporo przyjació∏, niektórzy sà
w wieku jej wnuczki. Znam trzy-
dziestoletnie kobiety, które sà od
niej starsze! Stale narzekajà, co
natychmiast odbija si´ na ich wy-
glàdzie. Znam te  ̋wspania∏e, pi´k-
ne starsze kobiety, które nadal
czegoÊ chcà i o czymÊ marzà. 
TS: Napisa∏a Pani wiele popularnych piose-

nek dla Skaldów czy Waweli. Pani wiersze

Êpiewali lub Êpiewajà Marek Grechuta, Grze-

gorz Turnau, Anna Sza∏apak.

EL: Dla Ani napisa∏am ostatnio
dwanaÊcie utworów, takich wier-
szo-piosenek. Muzyk´ skompo-
nowali: Andrzej Zarycki, Andrzej
Sikorowski i Seweryn Krajewski.
Mam nadziej´, ˝e powsta∏a z te-
go ciekawa poetycka kompozy-
cja. Lubi´ wiersze Êpiewane, to
zupe∏nie inny rodzaj czytania po-
ezji. Lubi´ te˝ czasem napisaç
tekst do piosenki albo wiersz do
piosenki, to zupe∏nie inna zaba-
wa ze s∏owem... „Ale my ˝yjemy
jeszcze/ patrzysz na mnie znowu
grzesznie/ i czereÊnie si´ ko∏yszà/ s∏y-
szà, ˝e ˝yjemy jeszcze...” Albo: „Ale
my ˝yjemy jeszcze/ a nadziej´ rozwie-
simy ponad padajàcym deszczem/
Jeszcze nowe dni tygodnia/ gdy zbli-
˝amy si´ do ognia/ gdy unosi nas
w powietrze/ górnolotna nasza lotnia.
Rozmawia∏a KATARZYNA T. NOWAK. Wiersze z tomu
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Jesieƒ
Zabieramy si´ do opisu jesieni.

Pedantycznie. LiÊç po liÊciu.

Kolor po kolorze.

M´ka mg∏y na krzy˝u.

M˝y twój g∏os do mnie.

Plàcze si´ wokó∏ nas temat.

Po˝ó∏k∏y szelest melodii.

Zakochani od rudego poranka

gotujemy makaron.

I znowu

wrze

ta sama chwila

jak wtedy

kiedy

przy∏apywaliÊmy zimnà jesieƒ

na goràcym uczynku.
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