Berzsenyi Dániel:
A Pesti Magyar Társasághoz
..Az ész az isten, mely minket vezet,
Az ő szavára minden meghajul,
Hegyek lehullnak s olvadnak vizekké,
S örök helyéből a tenger kikél;
Ez alkot minden szépet és dicsőt,
Az egyes embert mint a milliókat
Ez áldja s égi boldogságra inti..."

József Attila: Kertész leszek
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugatonha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

Dsida Jenő: Tündérmenet
A tücsök ciregve fölneszel.
Testem hűs álmokat iszik.
Apró, csillagos éjtündérek
a szívemet hozzád viszik.
Parányi szekérre fektetik,
pihék, mohák közé, puhán,
befödik zsenge nefelejccsel,
s lehelnek rá éjfél után.
Húzzák lassú, nyüzsgő menetben
-szemükben harmat, áhítat csigák s iszonyú nagy füvek közt,
a sárga holdvilág alatt.

házunk tája

Egy bölcs ember tanácsai
Sohasem cserélném el az én nagyszerű életemet, a szerető családomat, az
én csodálatos barátaimat a kevésbé ősz hajért vagy egy feszes hasért.
Ahogy korosodtam, egyre kedvesebb lettem a magam számára és kevésbé
kritikus magammal szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom le
magam, ha több süteményt eszem a kelleténél, vagy nem vetem be az
ágyat, vagy megveszem azt a virágtartót az erkélyre, amire semmi szükség, de jól néz ki.
Felhatalmazva érzem magam, hogy élvezkedjek, hogy rendetlen legyek,
hogy extravagáns legyek. Annyiszor megéltem, hogy barátaim idő előtt
elmennek; mielőtt még megérték volna azt a szabadságot, amit az öregség
hoz magával.
Ki törődik azzal, hogy hajnali 4-ig olvasok, vagy játszom a komputeren?
Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy tartja kedvem és meg is teszem.
Sétálok a vízparton olyan fürdőruhában, amiben kidomborodnak a testrészeim, és önfeledten vetem bele magam a hullámokba, ha jól esik, nem
törődöm a motorcsónakokból rám vetett sajnálkozó pillantásokkal. Ők is
lesznek öregek.
Tudom, persze, azt is, hogy időnként feledékeny vagyok. És hát van is
néha mit elfelejteni az életből. De azért a legfontosabb dolgokra emlékszem.
Hát igen, életem során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört
volna meg, amikor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek
szenved, vagy elüti a cicádat egy autó? De a megtört szív az, ami erőt
ad, megértést és részvétet kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett,
érzéketlen marad minden iránt, az sosem fog örömöt érezni a tökéletlenség felett.
Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz, hogy megőszülhessek, hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat mart az arcomra. Oly
sokan vannak, akik soha nem nevettek, és oly sokan, akik nem érték meg,
hogy ősz hajszálaik legyenek.
Ahogy múlnak az évek, úgy egyre könnyebb pozitívnak lenni. Egyre kevesebbet kell törődni azzal, mit gondolnak mások. Én nem teszek fel magamnak kérdéseket. Ráadásul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam.
Nos, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy öregszem. Szabaddá tesz.
Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örökké élni, de amíg itt vagyok,
nem fecsérlem olyanra az időmet, mint, hogy mi lett volna ha..., vagy azon
izgassam magam, mi lesz majd. És minden áldott nap eszem édességet
(már ha kedvem van hozzá).
Mindig mosolyogj és a szívből fakadó igaz barátságokra nagyon vigyázz!
Szeretettel ajánlom a fenti gondolatokat kor- és kórtársaimnak. És ajánlom
még, hogy mindig nevessetek a saját hülyeségeiteken, mert a nevetés az
élet legnagyobb adománya és erősíti az immunrendszert.

NYÍLT TÉR
2015-ben a lap szerkesztését Dr. Békássy N.
Albert vállalta, de nem sikerült egyetlen lapszámot sem elkészítenie. Lemondását 2017. április 5
-én írásban is megerősítette. A lap szerkesztését
továbbra is az alapító végzi, aki ezúttal is köszönetét fejezi ki önzetlen, céltudatosan elkötelezett és a sokféle megpróbáltatások ellenére is
kitartó munkatársainak.
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