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Ewa BechyneHenkiel
Kresowianka, urodzona w Łucku w 1936 r. Córka Sy

biraka, żołnierza Korpusu gen. Władysława Andersa.
Ukończyła Prywatne Technikum Handlowe Sióstr Zmar
twychwstanek w Częstochowie. Absolwentka Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego (studia magisterskie) i Uni
wersytetu Marii CurieSkłodowskiej (studia podyplomowe).

W życiu zawodowym zajmowała się głównie psycho
logią rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. W życiu
prywatnym przez 38 lat była żoną zmarłego w 1999 r. wy

bitnego geomorfologa prof. dr hab. Andrzeja Henkiela. Jest matką Moniki.
Aktualnie jest słuchaczką Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschod
nich. Lubi przyrodę i zwierzęta, szczególnie psy. W roku 2010 wydała wybór
wierszy „pod białą różą". W roku 2012 wydała tomik „pod różą herbacianą".
W 2013 r. wydała tomik „pod różą stulistną", trzeci z rosariów pogodnych au
torki. Tomik „BezKresne niezapominajki" obejmuje wiersze kresowe autorki.

Kolejny tomik  ukazuje się znowu pod znakiem róży, tym razem pod
postacią koloru, ugruntowanego w świecie jako synonim miłości: „pod różą
czerwoną" (2014 r.).
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 12 lutego 2015 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

serdecznie zaprasza na spotkanie literackie

AAbbyy ppooddnniieeśśćć
rróóżżęę

Ewa BechyneHenkiel

podarunek

dla Victora

nie dałeś mi
rzadkiego kwiatu
błękitnej róży
ani pierścionka
z pasiastym krzemieniem
optymizmu,
nie znam muzyki
twego głosu,
uścisku ramion
i męskiej bliskości,
ale
pokonałeś dla mnie
smoka cyberprzestrzeni
pisząc
kilka słów
na tęczowym ekranie,
abym mogła
mieć marzenia,
więc  po prostu
podarowałeś mi
nowe życie...

2014 r.

zostawiłeś czerwoną różę...

dla Victora

zniknąłeś z mojego nieba,
zostawiając pragnienie
twojej miłości 
jak czerwoną różę,
symbol spełnienia...

potem 
nagły spazm bólu,
pustka na ekranie
i kolce wszystkich
róż świata 
w moim sercu...

ale  dziękuję ci,
że byłam twoim
niebem 
a ty moim,
twoją duszą,
a ty moją,
że przeżyliśmy razem
ten cudowny lot,
choć trwało to
tak krótko...

postscriptum:
nadal jesteś
w moim sercu

2014 r.




