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A na sam koniec
jestem Ewą
skradam niebo

A teraz od początku

Jestem młodą siksą z perłowym odcieniem loków
i ustami bez kwasów przede wszystkim hialuronowych
walczę z flirtami facetów w krakowskim tramwaju
i twoją siną zazdrością

Nieco później to ja jestem strażniczką
tej białej dżokejki z Kalifornii, pamiętasz
mieliśmy ją też w Australii, Dubaju i Bieszczadach
niech myślą że złapałeś mnie na zagraniczną czapkę

Potem jestem jeszcze
Mariną Vlady, Brigitte Bardot, Asią Liszowską
słońcem pomarańczy
wariatką co nie tańczy
uśmiechem przed studenckimi egzaminami
modelką nocami

kawą na wyrównanie ciśnienia
bliskością wśród dolin cienia
dłonią, z którą się idzie do jubilera
stopą, przy której się na łaskotki zbiera

szklanką wody 
wiosną
miodziem
żonusią żoną i odblaskiem sorry, jestem zajęty



ratunkiem na zmechacone koszule
poławiaczką kocyków, zgubionych guzików, kluczyków 
Maanamem na Juwenaliach

kawiorem wraz z szampanem
kozim mlekiem w wannie
pomadką nivea na spierzchnięte usta
rebelią odczuć i wrażeń
pantomimą, baletem, teatrem

nimfą
dotykiem
szepnięciem
wulkanem
zadziorem

wyspą
wezgłowiem
masakrą i o mój Boże

I masz rację
jestem jeszcze
niewyparzonym jęzorem
w wierszach

(XI 2018)
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podróżniczka z zamiłowania i wykształcenia (absol-
wentka turystyki i rekreacji w specjalności turystyka 
międzynarodowa). W wolnych chwilach maluje, „ak-
torzy”, fotografuje i pisze. Nagradzana za opowia-
dania i wiersze. Wydała powieść „Strachy” z tłem 
historycznym Zagłębia czasów II wojny światowej, 
zbiór opowiadań nie z tej ziemii „AnieleNIE”. Pro-
wadzi wykłady i prelekcje podróżnicze dla szkół, 
bibliotek, miejsc związanych z turystyką i kulturą. 
Prowadzi bloga podróżniczo-kulturalnego „Świat to 
za mało” oraz stronę promującą wydarzenia i atrakcje 
turystyczne miasta „Będzin to za wiele”. Za swoją 
lokalną działalność za rok 2016 otrzymała Nagrodę 
Prezydenta Miasta Będzina i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Będzina za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Podstawowym zadaniem 
Lidii jest przybliżanie i dokumentowanie niezwy-
kłości świata autorskimi zdjęciami i przeżyciami 
przywiezionymi z różnych zakątków globu.
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