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Sztuki

Elżbieta Lipińska 
&

Marek Kołodziejski

Elżbieta Lipińska. Urodziłam się w Warszawie, do której sentyment do dziś mi pozostał, 
ale moim ukochanym miejscem na ziemi jest Wrocław. Było to w pierwszym dniu jesieni, to 
moja pora roku. Imię otrzymałam po swojej prababci, zwanej Haźbietką i bardzo je lubię, 
szczegó-lnie, że sporo po niej odziedziczyłam i nie były to pieniądze.
Jedną z najważniejszych rzeczy na świecie jest dla mnie muzyka. Gdybym się jeszcze raz 
urodziła, chciałabym być muzykiem, grającym w orkiestrze. W orkiestrze, bo nigdy nie 
lubiłam solowych występów. Drugą bardzo ważną jest słowo. Bez książek nie ma życia. 
Nic by się też zapewne bez nich nie urodziło w mojej głowie, a tak to hops i wyskakują z niej 
różne rzeczy, nie przymierzając jak deus ex machina. Pisałam całe życie, jak i większość 
moich przodków, ale jak się w końcu rozpisałam, to wydałam trzy książki. I piszę dalej. Kto 
wie, czym się to wszystko skończy.

Fragmenty wywiadu Joanny Figiel (Śląska Strefa Gender) z Elżbietą Lipińską:
J.F: Jakie rady miałabyś dla początkujących poetów?
E.L: Czytać, czytać, i jeszcze raz czytać. Poezję, dawną i współczesną, dobrą prozę. To 
pozwala zobaczyć więcej, wyrwać się z zaklętego kręgu schematów. No i pisać o czymś, 
co się dobrze zna, nie szukać wydumanych tematów. Dosłownie wszystko może być 
inspiracją. Bardzo polecam esej Ezry Pounda „Rzut oka za siebie”, zamieszczony w 
„Literaturze na świecie” nr 1 z 1985 r. Pewnie trzeba się będzie naszukać, ale warto, rady 
Pounda na temat tego, czym powinna i nie powinna być dobra poezja, bezcenne. 
J.F: Jesteś niezwykle ciekawą świata i ludzi osobą, obejrzałaś masę filmów i przeczytałaś 
mnóstwo książek, co przekłada się na twoją poezję. Masz książki, filmy do których 
wracasz?
E.L: To bardzo trudne pytanie. Mam, oczywiście, ale zawsze mam duży kłopot z wymienia-
niem, szczególnie książek, tak ich dużo. W swoim czasie byłam zafascynowana Faulkne-
rem, Llosą, Tolkienem, ostatnio Houellebecqiem i Murakamim. I nie dbam o to, z której 
„półki” to literatura wg krytyków. Jeszcze trudniej z poezją. Tu wołałabym mówić o 
poszczególnych wierszach, ale tak się nie da. Kiedyś bardzo ważni byli dla mnie Tuwim i 
Gałczyński, Szymborska, ale to przeszłość (choć nadal lubię ich czytać). Teraz, bo ja 
wiem? Apollinaire, Cendrars, Eliot, Kawafis, Celan, Lowell, Ashbery. No i od zawsze, 
niezmiennie, Szekspir! To przykładowa wyliczanka, ani pełna ani szeregująca. Zresztą 
wymieszanie wszystkiego jest dla mnie charakterystyczne – za dużo chcę złapać srok za 
ogon. Ostatnio bardzo poruszyła mnie poezja Nelly Sachs. O polskich poetach 
współczesnych celowo nie piszę, ten wywiad musiałby być stanowczo za długi.”
J.F: „Wiersz w butelce” – wyobraź sobie, że możesz tylko jeden wysłać w przyszłość. Jaki 
byłby to utwór i dlaczego właśnie ten?
E.L: Wciąż chyba „Sztuka magika”, mimo że tyle już potem napisałam. Bo jest dla mnie 
ważny, chciałabym, żeby był ważny także dla innych z uwagi na swoją wymowę.

sztuka magika 
Markowi Sz. 

z tą biedną krótszą nóżką
był z siebie taki dumny,
gdy udał mu się skok
wołał: patrz, sztuka magika!

a potem trzeba było
zamieszkać w miedzianym kotle
hej, udajemy pranie!
chowaj się! sztuka magika

a teraz – mówiła mama -
bawimy się w chowanego
z tamtym sąsiadem z przeciwka
nie znajdzie nas: sztuka magika

a gdy ich wyprowadzali
mówiła: nie bój się, synku,

to wcale nie będzie bolało.
zniknęli

sztuka magika

Elżbieta Lipińska w rozmowie z Jakubem Winiarskim: 
Nie wyobrażam sobie życia bez książek. Kiedy przydarza mi się moment, że zbliżam się 
do końca czytanej i nie mam nowej (bo przeczytanych pełne półki), robię się niespokojna i 
natychmiast podejmuję działania zaradcze. A powtarzający się mój koszmar senny to sen 
o tym, że ktoś poprzestawiał mi książki tak, że niczego nie mogę znaleźć. Niezmiernie 
ważna jest także dla mnie muzyka, Świat bez muzyki naprawdę byłby dla mnie pusty, nie 
przesadzam. Mniejsze (to nie znaczy: żadne) znaczenie mają dla mnie sztuki plastyczne, 
bo odbieram świat głównie pismem i dźwiękiem. Stąd braki w mojej poezji, o których 
mówiłam wcześniej. 

Marek Kołodziejski. Urodziłem się w małym mieście, które można było przejść 
spacerowym krokiem w ciągu godziny. Jednak po urodzeniu byłem za mały, żeby o tym 
wiedzieć. Miasto wydawało mi się magiczne i wyjątkowe. Większość czasu spędzałem na 
podglądaniu dorosłych i martwieniu się, co to będzie, kiedy i ja będę już dorosły. 
Szczególnie martwiła mnie kwestia noszenia kapelusza, bo wszyscy dorośli mężczyźni 
nosili kapelusze i płaszcze „dyplomatki”. Rosłem, a moje miasto malało. Nie było jeszcze 
karłem, to dopiero miało nadejść. Na razie było jakoś mniejsze i wcale mi się to nie 
podobało.

Urodziłem się w czasie „małej stabilizacji” przy ulicy, która chyba najczęściej zmieniała 
nazwę. Przed wojną była to ulica Kościelna, bo u jednego z jej końców znajdował się 
kościół, zresztą wciąż tam stoi. W czasie wojny ulica zmieniła nazwę na Adolf Hitler 
Strasse. Po wyzwoleniu powróciła do dawnej nazwy, by po krótkiej chwili zmienić ją na 
Aleję Bieruta. Piękna to była aleja! Stare lipy wycięto na polecenie sekretarza Gierka, bo 
Polska miała być nowoczesna i mieć szerokie ulice. Urodziłem się dwa lata po 
Wydarzeniach Październikowych i ulica przestała być Aleją Bieruta. Na krótko wróciła do 
nazwy pierwotnej, by zmienić ją na ulicę 700-lecia. Miasto dumnie obchodziło swój 
skromny jubileusz, a że zamieszkiwali je ludzie zacni i prawi, obchodziliśmy pełną, z 
uwzględnieniem dnia i miesiąca, rocznicę nada-nia praw miejskich. Miasto, w którym 
obecnie mieszkam, ma mniej rzetelne podejście i pewnie jego mieszkańcy żałują, że nie 
wymieniono nazwy ich miasta w jakimś antycznym dokumencie. Jak widać, jest 
sprawiedliwość na tym świecie, bo byle wioska w okolicy mego miasta rodzinnego jest 
wyliczona w Bulli Papieża Innocentego, moje miasto oczywiście też. W czasach 
obchodów jubileuszu nie wiedziałem o wielu z opisywanych tu sprawach. Byłem mały, 
rosłem szybko i zdrowo.

Moje miasto karlało w zastraszającym tempie. Jednak odkrywałem ciekawe miejsca i 
ludzi. Najciekawsza była księgarnia. Prowadzili ją prawdziwi właściciele, tyle tylko, że już 
nie byli właścicielami, a pracownikami Domu Książki. Wiele czasu spędzałem wpatrując 
się w wystawę księgarni. Nazwiska i tytuły nic mi nie mówiły, ale wydawało mi się to 
bardzo ciekawe. Kiedy zacząłem już przekraczać progi księgarni, zauważyłem ciekawy 
zwyczaj. Otóż niektórzy klienci kupowali książki na zapleczu. Po jakimś czasie, również ja 
zostałem dopuszczony do tego najgłębszego wtajemniczenia.

W moim mieście nie było wierszorobów, co wskazywało na praktyczne nastawienie mie-
szkańców. W odległej przeszłości w okolicy urodził się jednak poeta, stąd pochodzi 
nazwa ulicy Klemensa Janickiego. Więc w jakiś sposób jestem drugi. Wydałem trzy 
książki i nigdy nie czytałem swoich wierszy w moim zbrzydłym i skarlałym mieście 
rodzinnym. Więc w tej mierze jeszcze wszystko przede mną. Wolałbym czytać wiersze w 
tym dawnym, zielonym i magicznym mieście. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu i trzeba 
się z tym pogodzić. W każdym razie moje wiersze dzieją się zawsze w scenerii miasta 
rodzinnego, co dowodzi niezbicie, że pewne uczucia pozostają z nami na zawsze.

PRZYPIS DO NOTY BIOGRAFICZNEJ

Rano pisałem notę biograficzną i zastanawiałem się,
czym jest biografia? Tych kilka wydarzeń, które jakoś się
wyróżniają i zostają zapamiętane, to nie jest biografia.

Więc w połowie kubka kawy zdecydowałem pisać,
o czymś pomijalnym, co łatwo zapomnieć i odrzucić,
bo wydaje się pozbawione znaczenia, a tak nie jest.

Większość życia składa się z nudy i czekania, działanie
zajmuje niewiele czasu, to zaledwie jakiś smętny promil.
Dlatego praktyka zen jest taka cenna i unikalna.

Zen przywraca wagę mijającej chwili, pomiędzy wdechem,
a wydechem zawiera się nieskończona przestrzeń wolna
od czasu i zniecierpliwienia. Każdy powinien tego spróbować.

Serio. Chociaż kłanianie się przed figurą Buddy może
wydawać się dziwne i sprawiać wielu ludziom problem,
podobnie siedzenie zazen wymagające pewnej wprawy.

Jednak te niedogodności są niczym wobec tego, co każdy
otrzymuje w prezencie. Mówię to, choć wiem, że zaraz
zostanę skarcony, bo zen nie daje. Trudno, powiedziałem to.

Dlatego nigdy nie powiem, cóż, straciłem tych kilka dni.
Nie ma chwili do stracenia! Czy umierający zgodzi się
na skreślenie kilku dni? W życiu, będzie o nie walczył! 

W moim życiu działo się niewiele, a równocześnie tempo
zmian mogło wywołać zawrót głowy. Istne szaleństwo.
Skończyłem poprawiać notę i znów wiele się działo.

Elżbieta Lipińska. Urodzona w 
Warszawie, ale od lat mieszkanka i 
miłośniczka Wrocławia. Prawnik. 
Pisze od dawna, głównie wiersze, 
czasem także krótkie utwory prozą. 
Publikowała w Obrzeżach, Akancie, 
Autografie, Redzie, Frazie, Cegle, 
Wakacie, Odrze, Arteriach, Portre-
cie, Gazecie Wyborczej, Notatniku 
satyrycznym, almanachach pokon-
kursowych. W 2007 wydała tomik 
pod tytułem "Pożegnanie z czer-
wienią", w 2008 - "Maj to łagodny 
miesiąc", a w 2011 - "Rejestry".

Marek Kołodziejski. Znany ja-
ko Pałucki Underground, co stanowi 
wyraz hołdu dla Babci Prillowej z 
Kcyni, najwspanialszej artystki pa-
łuckiej. Postanowił zostać drugim 
pałuckim artystą. Z woli Andrzeja 
Zawady, który wybrał go w konkur-
sie "Pokolenie, które wstępuje", w 
latach osiemdziesiątych wydał 
książkę "Przekreślony horyzont". 
Z okazji ukończenia pięćdziesięciu 
lat postanowił kontynuować misję 
bycia pałuckim artystą, wydał w 
2009 tomik wierszy "Koniec świa-
ta" i w 2011 kolejny tomik "Linijki".
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Lokalnie spójne continuum
Elżbieta Lipińska

Czas zatacza koło, a ja jeżdżę po obwodzie
jak podczepiona na lince lub – jeśli kto woli –
byk ciągnięty za kółko w nosie.
Na obwodzie mieści się punktów tyle,
co diabłów na końcu szpilki.

Wycinek miasto: zapomniana umiejętność wędrowania
w deszczu, słońcu, wietrze. Składanie rozsypanych puzzli.
Odświeżanie brzmienia głosów. Odcięcie. Lekkość.
Mickiewicz w Ogrodzie. 

Wycinek Muzeum: dwugłowa kobiecość,
filozoficzno-poetycko-po/rodowe opowieści,
plecenie gałganków, klejenie obrazków,
sutari, poezja płci bez nazwy.

Wycinek Solec: w nieskończoności nocy
dzielnica, ulica, klub. 
Tkanie, zrywanie, łatanie sieci.
Trudne odbiory na spolaryzowanych falach.
Milczenie w polifonii.

Punkt wejścia jest punktem wyjścia. 
Diabły niepoliczalne. Nowa droga
z tego samego punktu
może skończyć się gdziekolwiek.

Reguła gry
Elżbieta Lipińska

Pomylona atrakcyjna kobieta –
atrakcyjna kobieta pomylona –
takie same czy różne?

Rzecz tylko z pozoru zahacza o tereny
niezgłębione i nie do zgłębienia.
W istocie to wyłącznie podstawowe pytanie
o gramatykę. A ta mogłaby przesądzić o wszystkim.
Ale to się pisze samo. Wbrew gramatyce,
która mówi, że jest napisane. 

Więcej się nie dowiesz. Pozostaje zatem
wysłać swój sprawdzający umysł na zieloną trawkę.
Abstrakcyjnie się na niej położyć
i patrzeć w niebo. Niebieskie.

Na huśtawce
Elżbieta Lipińska

Ostatnio wciąż mi zimno. Niby na dworze jeszcze ciepło,
a jednak. Nie dalej jak wczoraj poczułam,
że dotknęły mnie zimne palce jesieni,
wystarczająco długie, aby dosięgnąć lata.
I to nie jest przenośnia - jesień życia czy coś w tym rodzaju,
zwykła szara codzienność.

Czuję się jak wahadło, które wychyliło się za daleko.
Wiszę w skrajnej pozycji i czekam, aż to,
co bawi się ze mną w ciuciubabkę, puści.
Swoją drogą to ciekawe, czy moment wychylenia
będzie taki sam, zmieni się,
czy po prostu spadnę jak kamień na dół,
bo siła grawitacji okaże się większa
od mojej determinacji i ciekawości. 

Jordan w Orlenie
Elżbieta Lipińska

Z malutkiej umywalki wylewał się Jordan, tyleż obfity, co brudny.
Dziwka tańczyła na przeraźliwie wysokim obcasie, jak baletnica.
Obmywanie nóg nie miało w sobie nic świętego, choć, chyba, tak, naprawdę
nuciła coś pod nosem. Zdawało mi się, że usłyszałam słowo Jeruzalem?
Nie, to nie była dziwka z Harlemu, więc raczej
W Jordanie, chrzczącemu się Tobie, Panie…
Podciągnąwszy nogawki spodni jak bocian brnęłam przez mętne wody,
przepychając się między dżinsową bombką a drzwiami.

Kiedy wyszłam, święta po ablucjach tańczyła wokół spoconego kierowcy,
oferując za parę euro gwarantowany raj. W jego rozbieganych oczach
strach walczył o lepsze z nabożnym zachwytem. Gotował się na sakrament.
Gps na próżno krzyczał: zawróć, o ile to możliwe!

Galaktyka b1ó3l321u
Elżbieta Lipińska

Rozmyślam nad językiem, jakiego mogłabym użyć,
żeby to wytłumaczyć. 
Decyduję się na język s z dodatkiem f,
bliski mi od dzieciństwa.

Więc piszę: wszechświat kurczy się do jednego punktu,
poza którym nie ma nic.
Po wybuchu galaktyki uciekają, zostawiając cię
w centrum z pustką wokół,
a same oddalają się spokojnie, jakby nic się nie stało.

Krótko towarzyszy ci złudzenie możliwości wyboru:
chcesz za nimi podążyć, czy może zostać?

Jeżeli zostaniesz, zobaczysz nowe konstelacje.

Carillon
Elżbieta Lipińska

Ułomnie próbujemy śpiewać nasze pieśni.
Nie, to one śpiewają nami, jak chcą,
lub nie śpiewają się wcale.

Marne z nas narzędzia. Melodia brzmi głucho
jak pęknięty dzwon, dopóki nie spodoba się pieśni.
Wtedy, o, wtedy słyszysz carillon w pełnej harmonii.

A ty, o czym byś mi zaśpiewał,
gdybyś mógł?

Stacje
Elżbieta Lipińska

I stacja - Róg Koszykowej i Ujazdowskich. 

Już jestem. Wojskowy chirurg klnie,
rzuca igłami, bo tępe i brudne.
Z tego rzucania wyrasta dzikie mięso.
Potem już nic nie wyrasta.
Zostaję jedynaczką.

II stacja - Słupsk

Nigdy panie kapitanie, nigdy za chrzest.
Ksiądz kapelan Hilchen uśmiecha się –
jak już raz dorwiemy owieczkę, buli całe życie.

III stacja - Strachów (dziś Pstrąże).

Na bocznicy grzyby,
w ogrodzie pigwy. Ciocia,
narażając się na posądzenie o sabotaż,
kradnie domek z makiety wojskowej.
Kocham ją na zawsze.

IV Stacja – Kraków

Dobra siostra oświęcimska
bawi się w „Pierścień i różę”.
Zła pani oświęcimska bije
dziecko po buzi.
Zwierzę mariackie nie istnieje.

Stacja końcowa – Wrocław

Widnokrąg szerszy od innych,
jak zwykle, gdy patrzysz na morze.
Tym razem gruzów. 
Poczciwa ciuchcia nie daje rady.
Sapie i zdycha. Kwitną magnolie.
Coś się kończy i zaczyna.

DŻUMA
Marek Kołodziejski

Jadę przez miasto. Autobusem jadę,
bo samochodem nie umiem, a rower mi ukradli.
Jadę i to jest dobre, nie muszę uważać na nic,
niech kierowca uważa.

Jadę przez to miasto i widzę wielkie twarze.
Twarze opowiadają szczęście, które jest celem
nowej kampanii reklamowej czegoś,
czego nie potrzebuję.

I jeszcze wspomnę o ważnej zalecie
komunikacji publicznej, mogę jechać
z zamkniętymi oczami i nic, albo jadę, jak dziś,
w ciemnych okularach i też nic.

Nie patrzę na te kłamstwa, bo bywam ostatnio
w szpitalach i różnych przychodniach i wiem,
wszyscy tam chodzą i siedzą w długich kolejkach,
bo lekarzy już nie starcza.

To jest epidemia! Ukrywana przez rząd i media.
Chorujemy na śmierć i lekarze mają ręce pełne
roboty i żeby nie zwariować od razu 
muszą z kogoś zrezygnować.

Jadę autobusem przez umierające miasto
i nie patrzę na ilustracje na banerach. Nie narzekam,
bo już wiem, wszystko jest kwestią czasu,
a ja to widzę z zamkniętymi oczami.

JAK RZEKA, JAK NIC
Marek Kołodziejski

Ludzie podobnie jak koty
mają dzieciństwo, tyle że u kotów
jest ono krótsze. Komary, jak się zdaje,
nie mają dzieciństwa. Inne stworzenia
również od razu są gotowe na wszystkie
nieprawdopodobne okazje.

Oto chłopczyk. Uczesany, zdaje się,
na mokro. Grzebień pod kran
i fryzura gotowa w mig. Więc taki gładki
siedzi na ławce w parku i ściska w dłoni
model samolotu, banderę dzieciństwa.
Czyżby już wiedział?

Skąd mógł wtedy wiedzieć, 
że bycie dzieckiem wymaga legitymacji?
Nikt nie uwierzy nikomu na słowo.
Więc samolot jest dowodem, 
potwierdzającym hipotezę dziecka.
Ubezpieczenie jest niezbędne?

A później ilość zdjęć maleje.
Rocznie jedno lub dwa, nie więcej.
Jakby zainteresowanie dzieckiem
wygasło i kierowało obiektyw
w inną stronę. Czyżby dziecko
utraciło całą ważność?

Pojawia się po latach, niespodziewanie.
Historia znowu jest opowiadana,
choć w innych dekoracjach. Zdjęcia ze ślubu
zajmują cały album. Później fotki
z rozkosznym maleństwem, całym
w loczkach i wstążkach.

Ciekawe jest to, co było poza obiektywem,
tajemnicze sezony poprzedzające
ostatnie artefakty. Stary mężczyzna
ze starym kotem na kolanach,
takie wyobrażenie, bo nie ma fotografa,
ani żadnej potrzeby.

OSTATNI WIERSZ DLA TOWARZYSTWA 
GEOGRAFICZNEGO
Marek Kołodziejski

Zjadłem kurczaka ze szpinakiem. Mówiąc ściślej,
zjadłem jego pierś, jedną pierś, drugą zjadł kto inny.
One są nierozpoznawalne. Wiadomo, jest para
i wydaje się, że są identyczne. Tylko kochanek
rozpozna ukochaną pierś, dla postronnych
zostaje rozpoznawalna identyczność, tak działa
umysł pod dyktando głodu. Głód jest iluzją,
bo szpinak i grzanka zupełnie wystarczy.

Wstyd mi było, więc jadłem. Mamiłem siebie
myśleniem o wspólnym działaniu. Nie wierzyłem,
szczęki nawykowo pracowały. Jadłem pierś
i cała resztę, której jeść nie zamierzałem, jako to
zakład rzeźny zwany ubojnią, a w niej wszystkie noże,
skrzydeł trzepotanie, głowy obcinanie, nogami
daremne grzebanie, bo nogi do końca próbują
ucieczki, byle dalej od bólu, byle szybciej.

Ciemne pręgi stygmatów na twojej piersi, 
piętno grilla na twojej piersi, siostro. I morze
przypraw, bo zapach trupi trzeba jakoś zabić. 
Zabijanie wszystkiego przy pomocy przypraw,
zwyczajów, konwencji. Nie wiem kogo zjadłem.
Wierzę, że jeśli mi przypadł w udziale, musiał
być kimś bliskim. Łykałem z pełną świadomością.

Nie mam żadnego wytłumaczenia, siostro. 
To nie był głód, nigdy nie jestem głodny, 
wystarczą papierosy i kawa. Tyle wystarczy, żeby
umrzeć. Niewiele, prawda? Inni potrzebują więcej,
wielu różnych zwierząt, gór ziemniaków, bo każdy
umiera inaczej i inny za sobą ciągnie ogon.
To jest ten legendarny ogon komety, góry kości.

WIERSZ Z NATURY 
Marek Kołodziejski

Postanawiam opowiedzieć, choć nie ma istotnego powodu,
ale po co mi powód, skoro nadarza się okazja?

Więc postanawiam opowiedzieć, jakie dziwne rzeczy
dzieją się ze Światem, kiedy myśli, że nikt nie patrzy.

Wtedy dzieją się takie dziwne rzeczy, że brak słów,
a zamiast nich jest dygot i stroszenie włosów.

Podglądający Świat, podglądający bez krępacji zuch
widzi Jego sprawki, ale zaraz żałuje, że je zobaczył.

Wolałby z pewnością nie widzieć koziołkującego
od szosy w stronę pola samochodu, który nagle zwalnia.

Właśnie, zwalnia, gdy przelatuje między dwiema topolami,
które są już wystarczająco solidne, by przyjąć zderzenie.

I w tej chwili podglądający widzi, że Świat sobie patrzy,
jak zręcznie ucelował, a przecież nie gra w kręgielni.

Na gminnej asfaltówce obdarowanej trzecim stopniem
odśnieżania nie powinno się grać w kręgle Fiacikiem!

Mówię wam, Świat to jest złe, niedobre dziecko,
co ciska samochodzikiem między pniami topoli.

Choć, co również jest możliwe, On to robi po to,
żeby nie wyjść z wprawy, a to lepiej, niż dla zabawy.

GADAJĄCE GŁOWY
Marek Kołodziejski

Wzór na miłość zapisany gotykiem
na ostrzu noża. Mój bracie , mówi,
poderżnę ci gardło. Mam nóż do
miłości i inne jeszcze narzędzia.

To nas przerasta, nie dajemy rady.
Tymczasem rozkazy są jasne:
utrzymać pozycje! Więc krok tanga,
ale tylko przed siebie. Nigdy wstecz!

Ręce. Ramię. Biodro. Jedynie one
nas łączą. Rakiety świecą po nocach
i nie można zasnąć. Pozwól bracie,
zrobię to szybko. Zrobię to z miłości.

Jedno połączy się z drugim. Drugie
z pierwszym. Ostrzem zetrę różnice.
O świcie zjemy twój brud do czysta.
Będziesz rzeką, ugasisz pragnienie.

WIERSZ MIŁOSNY
Marek Kołodziejski

Śnieg pada z przerwami i kiedy
doliczam odległości pomiędzy
płatkami wychodzi mi,
że śnieg nie może padać.

Nie wiem, jak to się dzieje,
ale jest biało. To tak, jak z nami,
jesteśmy razem, a dzieli nas
tysiąc metrów, tysiąc kroków.

Zobaczymy się wieczorem
i dopiero wtedy, opowiem ci
o śniegu, a wtedy ty mnie
pocałujesz, żebym tyle nie gadał.
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