Tisztelettel Köszöntöm a Kedves Olvasót!
MARADJUNK OTTHON!
„Semmit se kell tennem annak érdekében, hogy szeressenek - az anyai szeretet feltétlen... az
anyai szeretet üdvösség, béke, nem kell megszerezni, nem kell kiérdemelni.”

Erich Fromm

„Az anyák olyanok, hogy maminak szólítjuk őket, meleg a nyakuk meg a válluk, ahová a
fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. Az anyák mindig (mindenkor, bármikor etc.) velünk
foglalatoskodnak, állandóan rajtunk tartják a szemüket, és ettől láthatóan boldogok. Boldogok.
A szemük színe olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a Nap. Nevetős
szemük mélyén - később - meglátjuk a szomorúságot is, az állandó, kiapadhatatlan és
eltörülhetetlen fájdalmat, amelyről nem tudjuk, mire vonatkozik, hacsak nem magára a
nevetésre. Enni adnak, inni adnak, puszit adnak. (...) Vagy arra ébredünk, hogy ülnek az ágyunk
szélén, és fogják a kezünket. Vagy pihekönnyű tenyerüket a mellkasunkhoz tartják, a
szívverésünkön, és így ébredünk. Akárhogy is, amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti
be az egész látható teret. A világot. Később lesz egy rövid szakasz, amikor nem szeretjük (a
falnak megyünk tőle), ha hozzánk érnek. Nem kell ezt kimondanunk, tudni fogják, érezni, és
megtorpannak az ajtóban, ezt még mi nem látjuk, és azt sem, hogy onnét hosszan és kedvtelve
kémlelnek minket, (...) mi még az álmok ködében úszunk, amikor puhán, aranylón, mintha
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angyalhangot hallanánk, valami gyönyörűségeset, puhán, suhogva, igen, a nevünket, egy
angyal rebegi el a nevünket, az első nyújtózkodást megelőző rebbenésünkre az anyák is
rebbennek, elrebbennek, vissza abba az életükbe, amelybe nincs belátásunk, árnyékos vidék, és
amely igazán sosem érdekelt bennünket, halljuk a nevünket az égből.”

Esterházy Péter

„Te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell élni. Te vagy minden
jónak a forrása, amit elértem életem során. Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy és
ami én vagyok.”

David L. Weatherford

„Az anya nem az a személy, akire támaszkodunk, hanem aki szükségtelenné teszi a
támaszkodást.”

Dorthy Canfield Fischer

Anyák napja van.
Szerencsére a virág, a csokoládé nem vírushordozó. Köszöntse az édesanyját, nagymamáját,
dédnagymamáját mindenki, aki teheti, virággal, telefonon keresztül.
Legyen mindenki számára fontos az érzelem kifejezése, még akkor is, ha önkéntes karanténban
van. Lehet, hogy most az érzelem a legfontosabb?

„Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A
legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt,
állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a
titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet önálló emberré.” Csitáry-Hock Tamás

Vigyázzunk magunkra és a hozzánk közelállókra!
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