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Ewa BechyneHenkiel
Kresowianka, urodzona w Łucku. Córka Sybiraka, żołnie
rza Korpusu gen. Władysława Andersa. Ukończyła Prywatne
Technikum Handlowe Sióstr Zmartwychwstanek w Często
chowie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(studia magisterskie) i Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej
(studia podyplomowe).
W życiu zawodowym zajmowała się głównie psychologią
rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. W życiu prywatnym
przez 38 lat była żoną zmarłego w 1999 r. wybitnego geomor
fologa prof. dr hab. Andrzeja Henkiela. Jest matką Moniki. Ak
tualnie jest słuchaczką Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre
sów PołudniowoWschodnich, Związku Literató Polskich i Lu
belskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Lubi przyrodę i zwierzęta, szczególnie psy.
W roku 2010 wydała wybór wierszy „Pod białą różą". W roku 2012 opublikowała to
mik „Pod różą herbacianą", a w 2013 r. „Pod różą stulistną" trzeci z rosariów pogod
nych autorki. Tomik „Bezkresne niezapominajki" z kolei obejmuje wiersze kresowe.
Tematykę tę uzupełniają wspomnienia „Maniewicze dwoma sercami malowane”
(2015). Jest też autorką książki Opowieści Reginy Grabe  od Golubia do Essen wyda
nej w roku 2016.
Kolejny tomik poetycki ukazał się również pod znakiem róży, tym razem pod
postacią koloru, ugruntowanego w świecie jako synonim miłości: „Pod różą czerwoną"
(2014 r.).
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Zapraszamy

przenikanie

gwiazda podwójna

poznaję cię
wszystkimi zmysłami 
miasto księcia  krzyżowca,
świątobliwych królowych
i księżniczek,
w którym każdy zaułek
strzeże innych
legend i faktów,
wrośniętych korzeniami
lip świętego Jacka
w ziemię uświęconą
męczeństwem Dominikanów
i mieszczan…

takie uczucie
ludziom
raczej się
nie zdarza:
nagłe, niespodziewane
dwu serc
zatrzymanie 
za nic mające
przestrzeń,
daty w kalendarzach,
odbierające siły
i rozum  kochanie,
uwikłane w tęsknocie,
w nocnych
niepokojach
i w marzeniach 
świecących,
jak gwiazdy
nad ranem:
że będziesz
tylko moja,
ja  twoim
zostanę…

twój obraz kołysze się
na wodach Wisły 
w rytm dźwięku
Ratuszowego zegara,
a nieuchwytny czar 
owija się  jak przędza
(snuta z kądzieli wieków)
na motowidle duszy…
chciałabym 
patrząc na twoje mury
i słuchając rytmu
twego zegara życia 
przytaić się
w łozach starorzecza,
by razem z nimi
zielenić się wiosną
każdego roku…

Andrius Kovelinas

Sandomierz, 2015 r.
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gwiazda podwójna
czuły łagodny
dotyk rąk
dotyk warg,
powoli, powoli
poznawanie
satynowego ciepła...
ta chwila
wypełniona miłością
po brzegi pragnienia
odpływanie
całego świata
wspólny taniec
aż do utraty tchu
w krainie
doskonałej harmonii..

2017 r.

Spotkanie odbędzie się
w czwartek 1 marca 2018 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
W s t ę p w ol n y
W czasie spotkania będzie można nabyć książkę Ewy BechyneHenkiel Pod różą lawendową,
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin  Sandomierz 2017

