
„ Nemes szép élethez 
nem kellenek nagy 

cselekedetek. 
Csupán tiszta szív 

és sok, sok 
szeretet. ”

1.

/Pázmány Péter/



2.

„A hosszú és jó  életet 

nem évekkel, 

hanem élmiényekkel 

és megismerésselmérik.”
/Popper Péter/
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*  Torták, rózsák, égőgyertyák, 

s  néhány sztvb ő ljö vő  kívánság - 

Ha elm ú liá l m ár ennyi m eg ennyi, 

nem  k e lla zt úgy a szívedre venni. ”

/LGT/
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"Élj soká! és legyen é lted , 

Mint derűs nap, tiszta, víg, 

Mely piros hajnalból támad 

S ismét abban áldozik." 

/AranyJános/



5 .

„M ikor kigyülnak ma az égifények, 

Nevetve m inde napra néznek. 

M esszi sugarukkal keresik a helyei, 

A hol egykor egy ember szü letett"

/Haraszti M ária
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„É pítsd  fö l minden éjszaka 

építsd fö l újra, s újra 

amit lerombol benned 

a nappalok háborúja.

Ne hagyd kihunyni a tüzet 

a százszor szétrúgottat 

szítsd a parazsat

Nélküled fö l újra nem loboghat. ”

/Kányádi Sándor/
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„A hatvanas éveim 
taposom,

hogy itt tartok, ámulok 
magamon,

mert a szívem, a lelkem
fiatal,

mint a zöld lomb, ha jő  egy
zivatar.”

/Szuhanics Albert/
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„Bölcsebb lettem, mert ki él, tapasztal, 

s az esze is hosszabb pár arasszal,

/ / • / Io újra remélni,

s szeretetben, békességben élni...”

/Szukanics Albert/
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Házassági évfordulónk 
alkalmából

„Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek^menteki ezredevekjöttek,—
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S  aíéCt pilláim lassan felvetődtek.

És éreztem: szívem6e visszatér 
É s zuhogó, mély zenével ered meg, 
M int zsi66adt erek^útjain a vér,

A  fö ld i érzés: mennyire szeretlek!”
/Tóth Árpád/

Szerető Feleséged
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„Ha van még a világon, amit nem 
láttái és nem hallottál,

Ha van még a világon, amit nem 
éreztél s nem próbáltál,

Ha van még a világon olyan, ami
kicsit is érdekel,

Ha van még a világon, akkor 
élned kell, még élned kell."

/Ladánybene 27/
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„Megmondom a titkát, édesem a daknak 

Önmagát frakkgatja, aki dakra fraktgat. 

Mindenik,em6ernek,a kekkében dak van, 

és a saját kekkét hakkja minden dakban.

És akjnek^szép kekkében az ének, 

az frakkja a mások^énekét is szépnek.”
/Babits MiháCy/
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'Nem az a lényeg, hogy 
múlnak^az évek, 

hanem hogy szeretve szép
az élet.

Vannak^álmaink, h itte l 
telt az élet, 

s mondhatjukjNékgd: 
Isten éltessen Téged!"



13.

„Ha próbálsz valaki kenni,

maradj az, aki vagy!

Más6óC már van annyi, mint csiflag
az égen,

))

/Demjén Ferenc/
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Ha egy szép élet vágyát őrzöd,

A  múkttaC nem szaőad törődnöd,

S mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 

M int hogyha újjászükten éhnéh 

M it akar? - kérd meg minden naptóh 

És minden nap fekCmajdakkpr: 

Tetteidnektudják örüCni,

Más tetteit tuddmeg6ecsüCni; 

Főként ne gyűíoj egy embert se,

S a tö66it hagydaz Úristenre!

(Goethe)
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eg yezer  Volt, 
hol nem Volt, nem is olyan 

régen  m egszülettél, 
a  Vilá g ra  jö veteled

REGGELÉN FELkELT A NAF, MAJD
est e  nyugovóra TÉRT. Sőt Mi 

Több, késő délután feljö tt  a  
hold És eg ész  é jje l  tündökölt. 

a  csillagok ragyo gtak, de 
azn ap  é jje l  err e  a  közeli 
rokonaid közül senki nem

IERT TÉGED
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„Történhetett velem más, jo66, nagyszerű66? Nem 
történhetett. Megéltem a legtö66et és a 

legnagyszerű66et, az em6eri sorsot. Más és jo66 nem
is történhetett velem.”

/M árai Sándor/



17.

„Semmi nem érkezikjdejéhen, semmit nem a d  az élet 
akkor, amikor feCkészüCtünkjreá. Sokáig f á j  ez a 

rendetkenség, ez a késés. A z t  hisszük, játszikyekünk, 
valaki- De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos 

rendés rendszer vokt minden6en..

/M árai Sándor/
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„Teremts meg magadnak mindent ami jó, 

vágyakból kimondva teremthessen a szó! 

Lelkedből kinőve, mint egy szép virág, 

élvezd aföldi léted, s engedd hatni rád! 

Teremts hát gondolattal boldog életet, 

engedd, hogy lelked végre fenn  szálljon veled!

Virágot hozzon benned minden pillanat,

élvezd aföldi léted és érezdjól magad.”

/Aranyosi Ervint
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Az ünnep nem naptól függ. 

Nem dátumtól, nem csillogástól, nem ajándéktól. 

Az ünnep egészen mástól függ. 

Tőled. 

Mert az ünnep nem kívül van. 

Nem díszekben, csillogásban, ajándékokban. 

Hanem benned. 

A te díszeidben, csillogásodban, ajándékaidban. 

Igen, az ünnep benned van. 

Az ünnep te magad vagy. 

 

(Csitáry-Hock Tamás) 

 

 


