
Ewa Iwan – Chuchla urodzi³a siê na ziemi lubuskiej. Od najm³odszych lat
wielk¹ jej pasj¹ jest muzyka, poezja, taniec i œpiew. By³a miêdzy innymi
laureatk¹ konkursów pianistycznych. Ukoñczy³a studia medyczne w Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie. ¯ycie zawodowe poœwiêci³a dermatologii
i z tej dziedziny uzyska³a stopieñ specjalisty i tytu³ doktora nauk medycznych.
T³umaczy³a artyku³y z jêzyka niemieckiego do specjalistycznych wydawnictw
medycznych. Wra¿liwa na cierpienie innych ludzi, stara siê ul¿yæ pacjentom
w ich dolegliwoœciach fizycznych i psychicznych. Umiejêtnie godzi obowi¹zki
zawodowe z rola ¿ony i matki, czego dowodem jest m. in. przygotowanie córki
Kasi do konkursu pianistycznego Jugend musiziert w Hamburgu w 1989 roku

(pierwsze miejsce). Kolejny sukces to zdobycie z Kasi¹ tytu³u Miss Gracja w ogólnopolskim konkursie
Matka i Córka – Naturalna WiêŸ w Warszawie (rok 2002).

Poza artyku³ami w Przyjació³ce, Vivie, Gali, Biuletynie Oriflamy, Gazecie Wroc³awskiej, S³owie
Polskim, Konkretach i Internecie, obie panie bra³y udzia³ w sesji zdjêciowej miesiêcznika Maria Claire.

Pani dr n. med. Ewa Iwan – Chuchla cieszy siê równie¿ z przynale¿noœci do Klubu Ars Medica,
za³o¿onego przy PTL przez wybitnego naukowca, kompozytora i spo³ecznika, pana profesora Jerzego
Woy – Wojciechowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.*
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DOM RODZINNY
(piosenka)
Muzyka – Ewa Iwan – Chuchla

MójDomRodzinny� toniemalwszystko,

Ci¹glegor¹ce jest to ognisko.

MójDomRodzinny� toMama,Tata,

DwiemojeSiostry i pie�ñskrzydlata.

Domten tomiejscenajpiêkniejsze,

Najbezpieczniejsze,najm¹drzejsze.

Wnims³ychaæzegara tykanie,

Czasamimuchpobrzêkiwanie.

Ksi¹¿eknapó³kachtubez liku,

Krzycz¹:�Czytajmniepodró¿niku,

Naukowcu,czymo¿eartysto,

Ja ci opowiempiêkniewszystko!�.

MójDomRodzinny� to ciep³e tony

Pianina,gitary, g³osówjakdzwony,

To szczero�æ,odwaga,radosny�miech,

Harmonia,spokojnywczasiesnuoddech.

MójDomRodzinnyjest odzwierciedleniem

Nieskoñczonejwolno�ci,¿yciowymwytchnieniem;

Miejscemwcielonejdemokracji,

Mo¿natudowie�æprawswychracji.

JestOnostoj¹sprawiedliwo�ci,

Prawdy, kultury im¹dro�ci.

PrzezmoichRodzicówstworzony

I za to sk³adamImuk³ony.

Gdybynie tenDomuRodzinnego�wiat,

Niezakwit³bywnaszychsercachkwiat,

Którywnielicznychdomachzakwita,

Tam,gdziewspania³aatmosferawita.

Bezcennytenkwiat,boniedokupienia,

Powsta³yz pracyRodziców(bezwytchnienia)

Pe³nejzapa³u, rado�ci

I prawdziwegopo�wiêcenia.

Gdywysz³amzdomu�zrozumia³am,

¯ewokó³ inny jest te¿ �wiat,

Którego(na szczê�cie)nie zna³am,

Odebra³bymiondzieciñstwa,m³odo�cismak.

NIE! NIE NAMAWIAJ MNIE…
Nie!Nienamawiajmniedomi³o�ci,

Bowniej jest pewnamojazguba!

Chcesz,bymsiêw tobiezakocha³a?

Có¿powieszpotem?��Cierp,ma luba?!�

Chcesz,bymsiêwi³au twychkolan

Prosz¹co skrawki twejmi³o�ci,

Ozapomnieniew twychramionach,

A¿doutratyprzytomno�ci?!

Chcesz,bymszlocha³ana twójwidok,

Bymojesercemocniejbi³o,

Bymprze¿ywa³a,bymp³aka³a,

O twoj¹mi³o�æprosz¹cmi³o?!

Chcesz,bymtonê³aw rozmy�laniach,

O tobie� JedynejMi³o�ci?!

Marz¹co chwilachtylkoz tob¹,

Pe³nadzieciêcejnaiwno�ci?!

Chcesz,bymnaka¿de tweskinienie

Zjawia³asiê, jakniewolnica

-�Comi rozka¿esz?...Panie!...W³adco!�

Pyta³az p³on¹cymilica?!

Nie!Nienamawiajmniedomi³o�ci,

Bowniej jest pewnamojazguba,

Targamn¹chwilaniepewno�ci�

Czyczasemci siê to nieuda?

ZJAWISKA
Ch³opaka widzia³am,
Z niego m³odoœæ tryska,
¯artowa³, figlowa³
W oczach gra³a iskra.

Dziewczynê spotka³am,
Piêkn¹, d³ugow³os¹,
Delikatnie st¹pa³a
Jak poranek ros¹.

Ch³opaka widzia³am,
Bardzo przystojnego,
Rzutkiego, bystrego,
Nadzwyczaj mi³ego.

Dziewczynê spotka³am,
Jak wiosny westchnienie,
Œlicznie zbudowan¹,
- Ch³opaka marzenie.
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MARZENIE LUDZKOŒCI

JAK BYÆ PIÊKN¥?

£ZAMI CICHYMI

Precz siwe w³osy!
Precz zmarszczki na twarzy!
Wieczna m³odoœæ nam siê marzy.
Precz plecy schylone!
Przecz oczy zmêczone!
M³odoœæ! Trzymaj nasz¹ stronê!
Precz plamy staroœci,
Wieku u³omnoœci!
Chcemy byæ wierni m³odoœci!
Precz smutku spojrzenie!
Precz zobojêtnienie!
Kochamy m³odoœci tchnienie!

Jak byæ piêkna? Powiem Ci!
Gdy zewnêtrznie wszystko „brzmi”,
Pozostaje jeszcze wnêtrze,
Ono spisze bardzo zrêcznie
Gamê uczuæ na Twej twarzy,
Wszystko, co siê w ¿yciu zdarzy.
Niech wiêc pisze ¿ycie Tobie
Radoœæ, ku piêkna ozdobie.

£zami cichymi zroszê ca³y œwiat.
Nikt nie us³yszy…Serce moje: - P³acz!
Wylewaj z siebie: radoœæ, mi³oœæ, ¿al
I nie licz na to, ¿e pomo¿e…czar

Czar, który wszystko odmienia, jak serce,
Ty biegniesz za mn¹ i nie pytasz: ”Gdzie?”
Przez zieleñ alei, przez burze, pod wiatr
Przemierzasz dla mnie ten calutki œwiat.

Jestem zmêczona – pomagasz mi iœæ,
Bez siebie – nie umiemy ¿yæ!
Z radoœci¹, œmiechem przemierzamy œwiat,
Aludzie echem krzycz¹: „Mi³oœæ! Patrz!”

Materia³ �ród³owy*:

1.Ksi¹¿ki Poezja imuzyka, wydanej przez Pani¹ dr Ewê Iwan �Chuchla, 2002 r.

2. Materia³y ikonograficzne i wydawnicze bêd¹ce w³asno�ci¹ Autorki, nades³ane do redakcji przez Pani¹ dr E. Iwan � Chuchla.

Publikacja za zgod¹Autorki

3. KONSYLIUM, magazyn elit medycznych, Nr 1/2006, ISDN 1732-5080, wyd. Fund. Eduk. Med. Prom. Zdr., Sztuki i Kultury ARS

MEDICA,W-a .




