Örök re jté l y: a n ő
B ájosak, csinosak, szemrevalón szépek
O ltalmaznak, szeretnek, féltenek, védnek
L éted, életed, holnapod báj- értelmei
D alaid, szavaid, tetteid vágy-érzelmei
O sztva beosztók Ők, a fáradhatatlanok
G yermekeket nevelő szorgos angyalok
N apjaid keserű borúját napfényre váltók
Ő k a hatodik érzékkel mindig előrelátók
N ettek, vonzóak, még konyharuhában is
-ide még sor kéne, mellyel a rím nem hamis A kik a támaszod, ha gyötörnek gondjaid
P áratlan kincsek ők, megvalósítva álmaid
O ldalbordádként, Isten szív- teremtményei
T ünemény-tündérek, a szemeid fényei
P.S:
Ezen a “Szent” Napon azt soha ne feledd
Tőlük kaptál szerelmet, s vele az Életet
Így legyenek Fruskák, Asszonyok, Nagymamák
Velük lehet csak kerek, egész a NAGYVILÁG
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őnapi üdvözletemmel kapcsolatosan egy régi
mondást idézek, ami szerint: örök rejtély a nő.
Persze, tudjuk, mire céloz ez a kijelentés, de felejtsük el
most férfiúi tapasztalatainkat, s elemezzük ezt a rövid kijelentést kicsit másképp’! Titkaikkal, rejtelmeikkel, kedvességükkel, olykor kiszámíthatatlannak tetsző cselekedeteikkel együtt. Miért is kell ezt tennünk? Valószínűleg
azért, mert ez a “rejtély” talán a világ legpozitívabb
titka. Amit akkor fejtünk meg igazán, ha felidézzük
tetteiket, beleértve születésünket, rólunk, értünk való
gondoskodásukat, öleléseiket, féltéseiket, és mindig új
energiákat mozgósítani tudó, fáradhatatlan tenniakarásukat. Köszönet jár ezért, olyan, amely, mint már azt oly
gyakran említettem is, nem csak az év egy napjára szorul,
hanem az élet végtelenségéig, hisz annak is ők a letéteményesei. Ezért kell becsülnünk, észrevennünk új frizurájukat, divatos ruhájukat, fáradhatatlanságukat, féltőóvó gondoskodásukat, örömüket, bánatukat, öleléseiket.
Legyenek lányok, asszonyok, vagy még csak cserfes kis
fruskák, hiszen ők maguk voltak, vannak és lesznek is
az otthonaink, vagy életünk legfontosabb pillérei: Rejtélyeikkel, titkaikkal, olykor kiszámíthatatlannak tetsző
cselekedeteikkel együtt! Mert mindez értünk van, s csak
velük lehet érettünk! Köszönet jár ezért, virágos, csókosöleléses és őszinte jókívánság: BOLDOG NŐNAPOT!
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okan, sokféleképpen igyekeznek megfejteni húsvét üzenetét. Bármilyen aspektusból közelítik azonban a megfejtők a választ,
egy dologban mindegyik egyetért: A legnagyobb
keresztény ünnepünk mindenkinek nyújtja azt
a reményt, ami talán a legfontosabb: AZ ÉLET
LEGYŐZI A HALÁLT!
ehetünk szkeptikusok, optimisták, pesszimisták, hívők vagy ateisták, abban egyet
kell értenünk, hogy a feltámadás tavasszal nemcsak szimbolikus üzenet, hanem tény is. Az éledő
természet termékeny nyarat, s őszt remélő zöld,
virágos, madárfüttyös ígéreteivel, de azzal is,
hogy még ma is hirdetjük: Krisztus valóban feltámadt!
gen, mert e nélkül az apostolok nem tették volna dolgukat a tanításai szerint.
Mi több: Nem lenne kereszténység sem. A kérdésre tehát egyértelmű a válasz: Az életnek
győzedelmeskednie kell a halál felett.
z itt, Tiszaburán különös jelentőséggel
bír, hiszen a kemény tél errefelé valóban
másképp’, küzdelmesebben várja, reméli a tavaszt, mint nagyon sok más, szerencsésebb helyen, ahol nem annyira gond a lét, s tervezhetőbb
a jövő.
zóljon ezért a zárszó úgy, hogy évek reménye váljon valóra azzal, hogy az élet
győzedelmeskedhet még a legszerényebb hajlékban is a jobb lét esélyével, úgy, hogy “feltámadt-e Krisztus” kérdésre ezzel együtt emelt
fővel, s boldogan válaszolhasson mindenki:
VALÓBAN!
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