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Egy letűnt világ
Minap megrohantak a mult emlékei. Gyermekkorom letűnt világában kalandoztam. A gimnáziumot
Budán, Nagyszüleimnél lakva jártam végig. Négy évet a Fő utca 35-ből, négyet pedig az Alkotás
utca 7/b-ből. Az előbbit már lebontották. Ez az öreg ház kétemeletes volt, a kapujához lépcsőn
kellett lemenni a járda régi szintjére. A tágas kétszobás lakásban még gázcsillár lógott, nem volt
fürdőszobája s az illemhely is kint, a folyosóból nyillott. Szemben a Vám utca melyet az Iskola utca
keresztezett, sarkán az Adrigán pékkel s a Vándorok fájával, melybe a vándorló mesterlegények
egy-egy emlékszöget vertek. Aztán a Szalag urca, téli szánkázások egészen a Fő utcáig. A Corvin
téren még működött a Budai Vigadó kávéház. Délutánonként a Dunaparton sétáltunk – ott írtam egy
padon az első versemet. A séta sokszor a Vár alatti – furcsa nevű – Kikakker kioszkig tartott. Drága
jó nagyapámat s engem időnként egy öreg barátja kísért – bőr nyakkendőjére még most is
melékszem.
Ekkor már a Tabán kiskocsmáival, petroleumvilágításával utolsó évei élte. Óbuda kicsiny házai
akkor még nem gondoltak az enyészetre, az ő haláluk csak később következett be.
Hát igen, én ültem még a régi emeletes autóbuszokon, a szigeti lóvasúton s utaztam a váci vonal
pöfögő mozdonyai húzta kéttengelyes, gázvilágításos kocsikból álló vonatain, ahol a kalauzok
esténként olajlámpással adtak jelet a vonatvezetőnek. Ekkor már az indoházat vasútállomásnak
hívták.
És lelki szemeimmel látom a régi sárga villamosokat, a kék és szürke taxikat, a levélszekrényt ürítő
oldalkocsis motorkerékpárt, a hátikosárral bicikliző pékinasokat, a lámpagyujtogatót hosszú
botjával és a derék, faluról jött, jómarkú posztos rendőröket.
Inasok húzták az árúszállító kis kézikocsikat – este stanicliben égő gyertya volt a „világítás” balkezükkel emelték magasba.
A Batthyány téri csarnok akkor még eredeti szépségében működött. Hentesünk személéyes
ismerősünk volt, a régi ipar tisztességének oszlopa. Ma már ő is a Farkasréti Temetőben alussza
örök álmát, akárcsak a Nagyapám.
A csarnok mellett volt a környék első hangos mozija : a számat tátottam a gyönyörűségtől. A
Batthyány utca akkor még az Andrássy utcához hasonlóan fakockákkal volt „kövezve”. A
Vérmezőn reggelente urak és hölgyek lovagoltak, amikor én címeres diáksapkámban az iskolába
loholtam.
Úszni a Lukács uszodájában tanultam, Akkoriban az ujonc még hosszú rúd végén, hevederen lógott
s az úszómester elnyújtva diktálta a tempót : „eegy, ketőő, eegy, ketőő !”.
Buda egyik érdekes alakja volt egy idős orvos, aki télen is felsőkabát nélkül, sulytásos, fekete
magyar ruhában rótta az utat.
Aztán a Duna. Átkelő propellerek szelték vizét a két part között. - Egyszer megfigyeltem, hogy egy
partközeli tüzelőkereskedő esténként vödörnyi dunavizekkel hízlalta az árút... Még megvoltak a
kosaras uszodák is, hogy örökre eltünjenek a mindennapokból.
Ez akkor még a sétapálcák, kamásnik, keménykalapok, a lornyonok és cvikkerek világa volt. Meg a
zsúroké, bulik, diszkók, hol voltatok akkor még ? És hová lett a zónapörkölt, a kenyereslány, a
kucséber ? Hát ők bizony már a kilencven felé járnak, vagy az Örökkévalóságból nézik a mai

fiatalokat.
És most hirtelen felkapom a fejem : becsukom az emlékek dobozát. Kedves Olvasó ! - sazámodra
mindez talán csupán néhány érdekesség volt – nekem az életem...
(Bayer Emil Novellák, kiadásra előkészületben. © by BW)

Intergalaktikus
találkozás lélektől lélekhez.
Minden, ami e univerzumban veled és környezeteddel történik, egy időben zajlik le.
Ha el akarsz utazni, vonatra,
autóra, stb. van szükséged. Fák és
növények teszik lehetővé, hogy
lélegezhess. Szintén tiszta vízre van
szükséged az életedhez. Ruha
kell ? Valakinek azt meg kell
varrni. Továbbá kőművesek, akik
a házadat építik, földművesek, aki
megtermelik
az
élelmedet,
művészek,
akik
filmeket
készítenek, könyveket írnak, avagy
képeket festenek és... és.... és...
mindazok, akik tégedet szolgálnak,
hogy élhess.

Emberek !
Te nem élhetsz egyedül !
Csak is közösségben
élhetsz !
Ehhez nyújtok
harmonikus segítséget.

Harmónia csak is lelkek között tud kialakulni.

Gondod van ?
Én segítek !
gswiest@xemail.de
06-70-5876261

Anyai szeretet
Miért romlik F. egészségi állapota folyamatosan...
Figyeld meg – mondta I. L.-nek – nem adok egy évet és F. meghal. - elteszi Z. a láb alól. Jajj –
mondta L. - ne mondj ilyent. Nem szeretem F.-et, de nem kívánok neki ilyen halált !
Aztán hallgattak mindketten.
Mi is történt ?
F. több, mint 40 éve súlyos epilepsziás. Második férje 25 éven át gondozta és megóvta a haláltól. E
gondozás eredményeként F. közel két éven át rohammentes volt. Aztán Z., F. fia otthagyta
barátnőjét három gyermekkel és hazaköltözött. Megígért mindent, bebódította F.-et, hogy jófiúként
gondoskodni fog róla. I. boldog lett, vakon elhitt mindent léha tanulatlan fiának és otthagyta I.-t. mondván : mostantól a fiammal Z.-vel akarok élni !
Az eredmény, a fiú nem gondoskodott az Anyjáról. E nemgondoskodás további eredménye az lett,
hogy F.-nek kiújultak az epilepszia-rohamai. Egy év leforgása alatt F. háromszor volt kórházban és
megszámlálhatatlan epirohama lett, amikor is az ügyeletes-orvost kellett kihívni.
De F. - talán betegségéből eredően – nem tud már értelmesen gondolkozni. Isteníti Z.-t és mindent
elnéz neki. Pedig

a valódi Anyai szeretet nem abból áll, hogy a
fiának minden hibáját elnézi, hanem arra rávilágítva
segíti fiát az élet útvesztőiben eligazodni. - sőt
használható tanácsokat ad neki.
A helyzetük nagyon az oedipusz-konflikt – önfeláldozó, önmegsemmisítő - jellegét ölti magára.
Van még egy mégnagyobb veszély, mégpedig Z. új barátnője. Miután Z. tanulatlan, az emberi
fejlődés kezdetén álló lény, nem tudja életét okosan levezényelni. Könnyen manipulálható. Nem
kell mást mondani neki, csak azt, hogy

„Te vagy a legokosabb és minden, amit teszel, úgy helyes !”
Ez persze azt eredményezi, hogy Z. el van telve saját okosságától és ennek megfelelően viselkedik.
Barátnőjét folytonosan megzsarolja.

„Ha nem úgy viselkedsz, ahogy én akarom, vagy kívánom,
ott hagylak és
visszamegyek az Anyámhoz !”
És ezt praktizálja is ! Rendszeresen két-háromhetenként hazajön az Anyjához, mert új barátnője
nem úgy viselkedik, ahogy azt ő akarja. Persze legkésőbb egy hét után a barátnő beadja a derekát és
megint összeköltözve élnek a következő konfliktusig.
Mert azt, hogy

egy együttélés konfliktusokkal jár, amiket közösen kellene megoldani,
egyikük sem tanulta meg !
Nos ez a barátnő F.-ben következésképpen

egy konkurenciát lát, aki elveszi tőle a szeretett férfit !
Logikusnak tűnhet, ha ez a barátnő nem szereti F.-et. Sőt, megszeretne tőle szabadulni. F. a fia iránt
érzett vakságában ezt nem látja és elhiszi, hogy Z. barátnője őt szereti és elfogad tőle minden ételt,
amit az neki felkínál.
I. pedig töri a fejét és azon gondolkodik, vajon miért romlik F. egészségi állapota folyamatosan...
(http://netepi.webnode.com/ujdonsagok/ © by BW)

A vevő
Siet, - mert munkából jön, még gyorsan bevásárol, aztán rohan vacsorát készíteni, takarítani,
mosogatni, gyermeket - férjet nevelni, - odarohan a megszokott regálhoz, nyúl a keresett árúért és
nincs ott. Dühös, körbenéz, akkor látja, hogy minden megváltozott. Semmi sincs a helyén !
Kifakad ! Odafordul a legközelebbi bolti dolgozóhoz

és kérdez, és dühös, és kérdez, és dühös, és kérdez, és dühös, és...
Bejön, kezében a többoldalas reklámújsággal, amit otthon alaposan áttanulmányozott és
céltudatosan keresi az előre bejelölt megvásárolandó olcsó ajánlatot. Persze, hogy nincs !

Az ajánlat nem azért van, hogy eladják, hanem, hogy
becsalogassák a vevőt !
Ezt ő is tudja. De, azért reménykedik. Odamegy a legközelebbi bolti dolgozóhoz

és kérdez, reklamál, felháborodik, fenyeget, lekenyerez, haverkodik
és megpróbálja minden áron megszerezni a kiválasztott árút.
Ha nincs, visszajön, ha kell naponta többször is és megismétlődik az eset minden alkalommal.
Hátha mégis csak hoztak !
Bejön !

Messziről sugárzik !
Mindenkit barátságosan, hangosan üdvözöl ! Beszélgetésbe elegyedik mindenkivel, a dolgozókkal,
a vevőkkel és a többi nyugdíjassal, akiknek ez egy társadalmi szórakozás, lemenni a boltba és ott
órákon keresztül vásárolni és főleg beszélgetni !
Bejön, tolja a gyermekkocsit, kivesz a rekeszből egy kiflit és odaadja a gyermeknek. Megy és
bevásárol. Közben a gyerek megeszi a kiflit. Ő fizet és elmegy.

A kiflit persze elfelejtette kifizetni !
Bejön, követi egy, vagy két óvodáskorú gyermek. Ő megy és bevásárol. A gyermekeiről teljesen
megfelejtkezik. Mintha azok nem is lennének. A gyermekek kíváncsiak. Mindent megfognak és ki
akarnak próbálni. Persze egy kiló lisztet kipróbálni nehéz. Hát dobáljuk egy kicsit. Hátha elkezd
porozni. Vagy dugjuk bele az ujjunkat egy pohár joghurtba. Milyen érdekes. Az Anya látja, de nem
szól, mert nem tud nevelni,

nem az övé a tönkretett árú, még nem vette meg.
Őt sem nevelte senki ! Nincs érzéke a... - semmihez ! A gyerek megtalálja a csokit, amit szeret.
Odaviszi az Anyához, beleteszi a kosárba és folytatja áruromboló szórakozását tovább. Az Anya
később észreveszi a csokit és kirakja, hogy az olajoknál ? - nem érdekes.

Még nem fizette ki !
Bejönnek, felnőttek, gyerekek, vegyesen - mindegy. Szétszélednek, úgy tesznek, mintha
vásárolnának, és keresnek, és keresnek, és keresnek. Fel vannak háborodva, ha figyelik a dolgozók,
vagy a vagyonőrök őket. Majd kimennek. Közben a zsebüket, a nadrágjukat, a derekukat, a keblüket
és még ki tudja mijüket,

feltöltötték a lopott árúval.
Bejönnek, gyermekeikkel együtt ! Odafigyelnek, kapcsolatot tartanak, vigyáznak a gyermekükre.
Bevonják őket a vásárlásba. Elmagyarázzák az árukat, hogy mire kell figyelni és

tanítják a jövő vásárló generációját !
A szerző megjegyzése : Nagy és változatos a Jóisten állatkertje. A gyermeküket nevelő és azokra
vigyázók aránya a gyermekükkel nem törődőkével valahol azonos. Jellemző, hogy a kínaiak nagyon
odafigyelnek a gyermekeikre ! A tolvajok nemzetiségére vonatkozóan nem jellemző a cigánysághoz
való hovatartozás. Ez egy káros előítélet, hogy a cigány eleve azért jön a boltba, hogy lopjon !
Viszont nagyon nehezen tűrik azt, ha állandóan figyelve vannak ! Nemzetközi felmérési adatok
bizonyítják, hogy a lopások több, mint hatvan százalékát, nem a vásárlók, hanem a bolti dolgozók
követik el. Hogy ez Magyarországon a nyolcvan százalék körül van ? Lehet.
(Georg Wiest : A kilincspucoló, kiadásra előkészületben. © by BW)

Túrós lepény
10 deka vaj, 13 deka liszt, pici só, eldörzsölve tejjel, össze állítva pihentetni. Egy jó szitán áttörni.
Két egész tojás, kevés tejfel, só, cukor, egy kicsi liszt, mazsolával elkeverni.
A tészta felét tepsibe téve a túrót rákenni, másik felével beborítani, lassan kisütni, porcukorral
megszórni.
Melegen tálalni.
(Kovalczik Róza : Családi receptjeim, kiadásra előkészületben. © by BW)

Mi is történt az eltelt években 4 ?
avagy, mit hoz a jövő ?
Az emberek egyre tovább élnek. - hál Istennek és a sokatszidott egészségügynek. Ezek az emberek
viszont többnyire nem tudnak tovább dolgozni, mert vagy elfáradtak az embertelen kizsákmányoló
munkavégzésben, vagy már egyszerűen nincs a munkájukra szükség, hiszen a munkaképeseknek
sem jut elég munka. És, itt a lényeg ! A modernizálás, gépesítés eredményeként robotok fognak a
gyárakban, üzemekben dolgozni. Sőt, az öregek gondozásában is, é.i.t. !
10 - 15 éven belül meg fognak az olyan robotok jelenni, melyek kinézetben, viselkedésben, szinte
megkülönbözhetetlenek lesznek az embertől. Az emberi munkára úgy 80 %-ban már nem lesz
szükség.
Viszont fenn áll még a világban az életfeltételek okozta különbség. Hatalmas tömegek fognak,
háborúk nélkül is, idevándorolni, egy jobb élet reményében. De ezeknek ugyanúgy nem fog munka
jutni, mint az itt élőknek.
Összevetve az öregek, a hazai munkanélküliek és a bevándorlók fogják kiadni azt a

kritikus tömeget, amely
rombolni, zúzni, megsemmisíteni fog.
Eluralkodik az anarchia, az emberek között az aki bírja marja elv fog érvényesülni !
Most felteszed a kérdést, és ez így lesz Magyarországon is ? Igen ! Így lesz ! Hiszen az egész
Európai Unióban is így lesz. Mind azt, amit leírtam vonatkozik az EU-ra is. Sőt kibővíthetjük e
szcenáriót az egész világra.

Világméretű megmozdulások lesznek, melyeknek
egy mozgató rugója lesz, mégpedig
csak is a megélhetés.
Az emberhez méltó megélhetés.
Össze fogják törni a fennálló rendszereket, cégeket és lesüllyedünk egy gépeknélküli őskorba. Pedig
lenne megoldás. Mert mi is okozná e végzetes világvégét ?

A kapzsiság és a kizsákmányolás !
Már annyiszor megírtam. Az atomtengeralattjáró nem készülhet el a takarítónő munkája nélkül.
Ezért a takarítónőnek is megjár a biztos emberhez méltó megélhetés ! Ilyen egyszerű lenne ! Nem
kellene ellopni azt, amit a munkások saját kétkezükkel megtermelnek !
A másik pedig a robotok. Egy robot azt a célt szolgálja, hogy

az ember munkáját kiváltással megkönnyítse.
Ezért az a nyereség, amit a robot termel a munkást illeti meg. Megint ilyen egyszerű !
Persze még mindig rengetegen lesznek munka nélkül. Azoknak is megjár az emberhez méltó
megélhetés, ezért kell a

garantált - munkavégzéstől független - jövedelmet bevezetni.
Hogyan finanszírozzuk mind ezt ? Abból a nyereségtöbbletből, amit most a globalisták
munkásaiktól ellopnak ! Igen el lopják ! Nem ők termelik meg.
Most felteszed a kérdést jogosan, hogy én egy kommunista vagyok-e ? Nem ! És, ezek nem a
kommunizmus elvei, ezek az alapelvek, melyeket az ENSZ Közgyűlésének 217 A határozata

alapján 1948 december 10.-én a világ országai elfogadtak.
Ezek szerint
1. cikk

Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal
születik. Értelemmel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell
egymás iránt viseltetnünk.
2. cikk

A jelen nyilatkozatban megfogalmazott összes jogok és szabadságok
fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre,
nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más
körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül
mindenkit megilletnek. Ezenkívül semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni annak az
országnak vagy területnek a politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján, amelynek a személy
állampolgára, tekintet nélkül arra, hogy az adott ország vagy terület független, gyámság alatt áll,
nem rendelkezik önkormányzattal vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.
És,
Magyarország Alaptörvénye a Nemzeti Hitvallás-ban kinyilvánítja, hogy

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Nos ez az a vállalás, amit Orbán Viktor nem ismer. Mert ha ő úgy gondolja, hogy egy ember havi
28.500,- forintból meg tud élni, akkor ő vagy buta, vagy gazember.
De nem különbek a többi politikai pártok sem, hiszen melyiknek programjában található megoldás
az fent vázolt keserű jövőre ?!
(Georg Wiest : Szociális társadalom. http://gsw-forroo.webnode.com Gondolatok © by BW)

Globalizmus
Egy globálmonopolium karakterisztikája :

Sem a dolgozóikért, kikkel együtt termelnek, sem a környezetükért, az
országért, ahol a javakat előállítják, semminemű közösséget, felelősséget sem
vállalnak.
Világot-átszövő
helyzetükből
eredően
társadalmakés
országokfelettinek érzik magukat. Vállalkozási politikájuk egyedüli célja a minél
magasabb termelékenység elérése és az azzal összetartozó profitnövekedés
kikényszerítése.
Hogy e céljukat elérjék dömpingárakat alkalmaznak és titkos
ármegállapodásokat kötnek; egyeduralkodó piaci helyzetükből diktálják a
felvásárlói
árakat;
elvetnek
és
megakadályoznak
mindennemű
munkásszolidaritást; a politikusokat céljai eléréséért korrumpálják; törvényeket
javasolnak és hozatnak, kényük kedve szerint.
Általánosságban megállapítható, hogy diktatórikusan viselkednek.
A diktatúra jellemzői.
Egyeduralom :
Egy személynek, vagy egy eszmének a minden ellenvetést figyelmen kívül hagyó és elnyomó
egyeduralma.
Expanzió :
Más fajok, népek, ill. gondolkodók rovására történő gazdasági, politikai és hatalmi törekvés terjeszkedés.
Kizsákmányolás :
Holott az embert, mint eszmei megnyilvánulást, a legmagasabbra helyezi, mégis határtalanul
kizsákmányolja és értéktelennek kezeli.

Kisajátítás :
Mindent, a kultúrát, a vallást, a gazdaságot, az embert, a világot, kisajátítja magának.
Könyörtelenség :
Könyörtelenül el- és kitöröl minden ellenállást, véleményt.
Jogfolytonosság :
Párhuzamokat nem enged meg magának a jelenben. De a múltból, mint példai igazolást a
cselekedeteire, előhozza.

Röviden összefoglalva,
egy pártnak mindent figyelmen kívül hagyó, mindenek feletti uralmát
jelenti a politikai, gazdasági és kulturális élet összes területén.
Ezen pártszövetség vezetője, a diktátor, egyszemélyben minden jogi ellenőrzés és korlátozás nélkül
a rendőrség segítségével uralkodik az államapparátus és az ország felett.
A globálmonopolium jellemzői :

Semmi felelősségvállalás a környezetükért, ahol dolgoznak.
Nincs is környezetük.
Világot átszövő területenkívüliségük következtében egy
légtelen közegben lebegnek.
Egyetlen céljuk a hatalmas profit és a mégtöbb extraprofit elérése
munkatársaik, bedolgozóik, természetesen a mindenkori ország kárára.
Egyetlen törvényt ismernek a pénzfelhalmozás, -harácsolás törvényét.
Csalással, hazugsággal és zsarolással határtalan haszonszerzés és a
politikusok korrumpálása.
Ez a globálmonopoliumok etikája !
A globalisták és vazallusaik a szót, becsület, nem ismerik !
(Georg Wiest : Jövőnk http://gsw-forroo.webnode.com Gondolat. © by BW)

Bayer Emil

Szép piros rózsák...
Van nekem egy kicsi kertem
Telis-teli szép virággal.
Tegnap este odamentem
S teletűztem a gomblyukam
Gyönyörű piros rózsákkal.
Otthon aztán a rózsákat
Egy karcsú vázába tettem.
Csókoltam, becéztem őket
S a vérpiros virágtól
Napokig vidámabb lettem.
De a rózsák elhervadtak...
Engemet, hogy cserben hagytak,
Elmúlt már a jókedélyem,
Életemet tovább élem
S morzsolom a napokat.
(Versem II. gimnazista koromból)
(Bayer Emil : Versek, kiadásra előkészületben. © by BW)

George Salex

Kacagj és Gyógyulj
A kutyák ugatnak, miközben a karaván halad tovább.
Mondja egy arab közmondás. Életünk sajnos nem mennyország. Napjaink tele vannak gondokkal,
izgalmakkal, fájdalmakkal, kudarcokkal. Még akkor is, ha különben sikeresek vagyunk ! Valamin
nevetni nem ugyanaz, mint azt kinevetni ! A kinevetés visszaható és kudarcbevalló. Visszahat, mert
ellenséget szül, aki alig várja, hogy neked rosszat tehessen és elkendőzi a felmerült konfliktus
megoldásánál a sikertelenségedet.
Nevess a sikertelenségeden, nevess a kudarcon, nevess az ellenségeiden

–

ha nevetsz nem is lesz ellenséged ! -

gondolj arra a kínai közmondásra, miszerint

mit érdekli a holdat az,
ha minden éjjel millió és millió kutya megugatja !
Tartalom
Életed felmérése
Jövőd
Környezeted
Hajszoltság, rohanás
Embertársaid
Érzelmeid és viselkedésed
Élj a holnapnak és ne a mának !
Halld meg a madarak csiripelését
Boldog, szerencsés pillanatok
Az élet élvezése
Nézz az emberek szemébe !
Szeresd embertársaidat !
A hét legjelentősebb lépés
Nézz a szívedbe !
Merülj el érzelmeid világába !
Emlékezz vissza !
Mit tettél volna ?
Ábrándozz, ez visz előre !

Az új valóság realizálása
A rózsás jövő
A kacagás négy fajtája
Vad kacagás
Csilingelő kacagás
Harsány nevetés
Csendes kuncogás
Egészséges nevetés
Egy alapos nevetés
Gyakorlatok
Bemelegítő
Kacagj magad
Kacagás párban
Csoportos kacagás
Kacagj és dolgozz
Lezáró gyakorlatok
Azoknak, akik még többet akarnak
Reklám
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Georg S. Wiest

Tanítóink
Az önmegvalósítás
Minden embernek (a gyerekembernek is) van a születésétől kezdődően az életében
egy rendeltetése, amiért él; egy célja, ami el kell érnie és egy út, amin végig kell
mennie. Ha ő ezt felismeri és életszükségletét és tevékenységeit – függetlenül
minden egyéb befolyástól – e cél érdekében alárendeli, akkor beszélünk
önmegvalósításról.
Tartalom
Előszó
Jövőnk záloga
Érted haragszom és nem rád
A bajban az éh-haláltól
Ahol a szülők
Kerülni kell a konfliktust
Gyermeket verni tilos
Generációváltás a cigányoknál
Egy húron pendülünk ?
Én egy forradalmár pedagógus vagyok
...szüksége volt ?
A kapu előtt marad
Milyen vallás az...
Azért csinálom a balhét...
Ha én ezt elébb megtudtam volna !
...hogy a Jóisten...
Homogenizált tej
Vidáman, önfeledten, csámpázva
Egy egyszerű kérdés
A kibékíthetetlen ellentét
Te már egy kiváló kezdő vagy
Az lenne a logikus folyamat...
Mi lenne, ha minden úgy lenne ?
Érdektelenség
Beteg vagy ?
A szülők és gyermekeik
A szülők és tanáraik
Senki sem kötelezi ?
A jó példa

Az én értékrendem
Miért ilyen az iskola ?
Rendkívül veszélyes tevékenységi terület
Érettségi
Én egy ember vagyok – talán egy pedagógus ?
...betörik a fejed ?
Pedagógiai és didaktikai levelek
Hitvallásom a művészetről
Virtuozitás és improvizáció
Az öngyógyítás didaktikai kidolgozása
Az improvizáció
Ikerreakciók
Van-e olyan pedagógia...
A mi pedagógiánk
Szomorú
Egy helyes módszer nincs
Egy ötlet a holokauszt megünneplésére
Az én pedagógiám
Tanári útmutató
A pedagógus és pedagógiája – ma
Ezért gürcöltek apáink ?
A nevelés
A politikai hatalom és a nevelés
Iskoláink életérzése a szorongás
Szörnyek generációja
Háromlábú szétvert székek
A kriminalitás élvezete
Reform és pedagógia
A költészetről
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Bayer Emil
Ora et labora...

Van egy asszony...
Van egy
csodálatos asszony.
A hegyek
tágas ölén él.
Keze dolgos,
lelke szelíd.
Bátor,
csak Istenétől fél.
Ha jól van,
ha szökken láza,
mindig nyitva áll
a háza.
Még késő éjféltájt
sem ásít,
csak nézi :
mit kíván
a másik...
Gondja van,
de nem borítja
soha könnyek árja mert bizton tudja :
mellette áll
méltó párja...
Istenem !
Tartsd fölötte
áldó kezed,
mely - tudjuk az Örök Hazába
vezet...
2008.12.30.
(Bayer Emil : Csillagfényű ezüst pára

http://wwh.boltaneten.hu © by BW)

Ne legyél rest,
keresd mindig az igazságot,
képezd magad folyamatosan és
szeresd Istent és az Embereket határtalanul !
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