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Tebe stará mama
a starý otec...
Na tvoju tvár, stará mať, kĺžu
pomaličky ako závoj strieborný
vrásky pavučinky...
I ty dávaš priehrštím úsmevy
a dary, a preto ťa, stará mať,
všetci máme radi.
Milé staré mamy a starí otcovia, jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako
krásna paleta. Stromy ohromujú
pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj
človek v jeseni života. Tvaroval
a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj
starosťami.
Náš život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Vaše detstvo možno nebolo bohaté a žičlivé, ale určite
bolo krásne. Vôňa čerstvého
mamkinho chleba, múdre rady
starých rodičov či prísna, no zároveň láskavá ruka otca vám
navždy ostali v spomienkach.
Ani ste sa nenazdali, a vaše detstvo vystriedalo detstvo vašich
detí. Úzkosť a trápenia z detskej
slzičky a v srdci ešte dodnes
teplo a odovzdanosť detskej
dlane, v očiach úsmev detských
pier. V mysli sa roja spomienky
na všetko, no predovšetkým na
chvíle pohody. Na to, že ten
huncút má už svoje vlastné deti
a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za
rodičov lásku svojim starým a
prastarým rodičom. Roky sa míňajú. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až
jedného dňa je tu staroba. Ani
sa nenazdáme ako, jednoducho
je tu jeseň života.
Natrhám si kvety pod lesom
na stráni, vám starí rodičia,
kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak
sa zakalí, príjmite od detí
najkrajšie pozdravy.
Príjmite kytičku, čo slzou
prevlhla, aj mne sa tískajú slzy
tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná
vaša púť, želáme zo srdca, vaša
vnučka i vnuk.
Anna Nemčíková
primátorka mesta

Mesto Gelnica
pozýva dôchodcov mesta
na kultúrno-spoločenské podujatie

" Vďaka Ti stará mama a starý otec"
ktoré sa uskutoční 25. októbra 2006 o 15.00 hod.
v jedálni Základnej školy v Gelnici.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v Gelnici
pozýva širokú verejnosť na
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ktorá sa uskutoční v koncertnej sále Základnej umeleckej
školy v Gelnici (Lutherovo námestie).
Slávnostné otvorenie výstavy bude dňa 10. októbra 2006
o 10.00 hod.

Výstava bude otvorená v dňoch:
10. - 11. októbra 2006 od 10.00 do 17.00 hod.
Srdečne vás pozývame na prehliadku pestovateľských
úspechov našich záhradkárov.
Vstup voľný!
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