LIBUŠE MATYSÍKOVÁ
(* 30. září 1948 v Karolíně, žije ve Vrchoslavicích, pošta Němčice nad Hanou)
Učitelka mateřské školy, v níž cvičila s dětmi jógu. Její seminární práce vyšla v knize Děti a jóga.
Spolupracuje s knihovnou v Javorníku ve Slezsku, s knihovnou Kroměřížska a Olomouckým rozhlasem.
Už 11krát se zúčastnila setkání česko – polských autorů v Broumově, dvakrát setkání autorů v Polici
nad Metují. Absolvovala kurs tvůrčího psaní. Publikovala ve sborníku javornických autorů Chmýří
pampelišek a ve sbornících Literárního klubu Pegas Mělník. Publikuje v Řádu, dále v časopisu
Masarykova onkologického ústavu ONKO-OKNO. Obesílá literární soutěže se střídavými úspěchy.
Samostatně vydala tyto sbírky veršů: Kormidelník života (2002), Dětskýma očima (2003 a 2004),
leporelo Přivezli jsme jezevčíka (2006), O rodném kraji (2008), Dětskýma očima - veršobraní ( 2013),
Kuplet o Brně ( 2015)- vlastní vydání Prcek a spol. a nakladatelství Indeart elektronicky, Místa srdci
blízká ( 2016 ), Čas trampa (2017), Vánoční reminiscence ( 2017 ) - vydal Literární klub Petra Bezruče
ve Frýdku -Místku.

V KOUTKU DUŠE
V koutku duše se vzpomínkám
odevzdávám.
Na krále Ječmínka
snad čekám.
Zázraků se mi
nedostává,
jen příslib
odněkud někam.
HANÁ
plazí se krajinou do široka
pod topoly a vrbami
ševelí zpívá a také hučí
žaluje někdy skučí
dívá se rozšafně
s hanáckou pohodou
bujaře zmámená a zpitá
příslibnou úrodou
ODCHÁZENÍ
Tak jako s vůní podzimu
odcházím nečekám na zimu.
Tak jako listí ořeší,
co padá a co potěší.
Tak jako šípky na keři
žila jsem, kdo mi nevěří?
Tak jako láska vesmíru
žila jsem život na míru.
Tak jak mi osud přidělil
radosti touhu trochu splín
i počet dechů mi spočítal.
Zmýlil se, já žiji dál
tam, kde můj život dodýchal

žijí mé myšlenky, žijí mí milí
v duchu jsem s nimi každičkou chvíli.
Tak jako vánek ve větvích
zmlkla jsem, odešel smích
odešlo mé já a už nezazpívá.
ČÁP
Čapí hnízdo na komíně
domlouvalo meluzíně,
čáp již brzy bude tu,
nefoukej mu do bytu.

