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Kącik
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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NIE! NIE NAMAWIAJ MNIE…
Nie! Nie namawiaj mnie do mi³oci,

DOM RODZINNY
(piosenka)
Muzyka – Ewa Iwan – Chuchla

Bo w niej jest pewna moja zguba!
Chcesz, bym siê w tobie zakocha³a?

Mój Dom Rodzinny  to niemal wszystko,

Có¿ powiesz potem?  Cierp, ma luba?!

Ci¹gle gor¹ce jest to ognisko.
Mój Dom Rodzinny  to Mama, Tata,

Chcesz, bym siê wi³a u twych kolan

Dwie moje Siostry i pieñ skrzydlata.

Prosz¹c o skrawki twej mi³oci,
O zapomnienie w twych ramionach,

Dom ten to miejsce najpiêkniejsze,

A¿ do utraty przytomnoci?!

Najbezpieczniejsze,najm¹drzejsze.
W nim s³ychaæ zegara tykanie,

Chcesz, bym szlocha³a na twój widok,

Czasami much pobrzêkiwanie.

By moje serce mocniej bi³o,
Bym prze¿ywa³a, bym p³aka³a,

Ksi¹¿ek na pó³kach tu bez liku,

O twoj¹ mi³oæ prosz¹c mi³o?!

Krzycz¹: Czytaj mnie podró¿niku,
Naukowcu, czy mo¿e artysto,

Chcesz, bym tonê³a w rozmylaniach,

Ja ci opowiem piêknie wszystko!.

O tobie  Jedynej Mi³oci?!
Marz¹c o chwilach tylko z tob¹,

Mój Dom Rodzinny  to ciep³e tony

Pe³na dzieciêcej naiwnoci?!

Pianina, gitary, g³osów jak dzwony,
To szczeroæ, odwaga, radosny miech,

Chcesz, bym na ka¿de twe skinienie

Harmonia, spokojny w czasie snu oddech.

Zjawia³a siê, jak niewolnica
-Co mi rozka¿esz?...Panie!...W³adco!

Mój Dom Rodzinny jest odzwierciedleniem

Pyta³a z p³on¹cymi lica?!

Nieskoñczonej wolnoci, ¿yciowym wytchnieniem;
Miejscem wcielonej demokracji,

Nie! Nie namawiaj mnie do mi³oci,

Mo¿na tu dowieæ praw swych racji.

Bo w niej jest pewna moja zguba,
Targa mn¹ chwila niepewnoci

Jest On ostoj¹ sprawiedliwoci,

Czy czasem ci siê to nie uda?

Prawdy, kultury i m¹droci.
Przez moich Rodziców stworzony

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.

I za to sk³adam Im uk³ony.
Gdyby nie ten Domu Rodzinnego wiat,
Nie zakwit³by w naszych sercach kwiat,
Który w nielicznych domach zakwita,
Tam, gdzie wspania³a atmosfera wita.
Bezcenny ten kwiat, bo nie do kupienia,
Powsta³y z pracy Rodziców (bez wytchnienia)
Pe³nej zapa³u, radoci
I prawdziwego powiêcenia.
Gdy wysz³am z domu  zrozumia³am,
¯e wokó³ inny jest te¿ wiat,
Którego (na szczêcie) nie zna³am,
Odebra³by mi on dzieciñstwa, m³odoci smak.

Dziewczynê spotka³am,
Jak wiosny westchnienie,
Œlicznie zbudowan¹,
- Ch³opaka marzenie.
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MARZENIE LUDZKOŒCI
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 PIÊKN¥?
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
£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 i muzyka, wydanej przez Pani¹ dr Ewê Iwan  Chuchla, 2002 r.
2. Materia³y ikonograficzne i wydawnicze bêd¹ce w³asnoci¹ Autorki, nades³ane do redakcji przez Pani¹ dr E. Iwan  Chuchla.
Publikacja za zgod¹ Autorki
3. KONSYLIUM, magazyn elit medycznych, Nr 1/2006, ISDN 1732-5080, wyd. Fund. Eduk. Med. Prom. Zdr., Sztuki i Kultury ARS
MEDICA, W-a .
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