
Takács Vendelné
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Útmutató
Oly könnyű lenne mindig csak nevetni,

ha soha nem fájna semmi.

De kikopott a forgó, meszes lett a csont is,

imbolyog a járás, gyengébb a látás, rossz a szemed is.

Semmi sem megy úgy, ahogy szeretnéd magad is.

Tedd félre mindezt, tegyél a jobb létért!

Állj ki magadért, harcolj, küzdj egy szebb életért!

Ha nem csak a jajt sorolod, tán nem is fáj minden csontod.

Lásd meg az élet szebbik oldalát!

Érezd a napfényt, a szellő langy fuvallatát!

Hallgasd a madarak csicsergő énekét!

Az életért küzdj, ne az elmúlásért!

Hisz a réten néked nyílik minden virágszál,

kertedben néked illatozik a legszebb rózsaszál.

Ha te is akarod szebbek is lehetnek napjaid.

Éld meg a mát, tervezd a holnapot!

Tegyél meg mindent a jobb létedért,

hisz erős vagy, harcolsz az életedért.

Szeresd az életet, fogadd el önmagad,

s ha majd egyszer elmégy,

utánad csak vidámság marad.



Szeressük egymást emberek
(Seress Rezső: Szeressük egymást gyerekek dallamára)

Mozgásban sérült emberek,

Az egészség nagy vágy.

A rokkantságodnak súlyát

csak te érzed át.

Ha göröngyös is az utad,

csak rajta, menj tovább!

Hát szeressük egymást, ha lehet,

hisz minden napért kár.

Minden nap más-más érzés.

Az élet meg nem áll.

A fájdalom ha nehéz is,

fel a fejjel hát!

Addig jó, míg érezhetsz,

hisz kemény az élet.

Napsugárból, ha kevés is,

de mindenkinek jár.

Nevessünk, mert az segíthet,

a családod nagy kincs.

Unokák és gyermekek,

ők veled vannak mind.

Ha özvegységre jutottál,

ne hagyd el magad!

Szeresed hát a szívedből

azt, ki veled van.

Utószónak mondom el

a szeretet nagy kincs.

A szeretetet fogadd el

és viszonozzad mind.

Az emlékeket őrizd meg



a szíved legmélyén.

Erőt ad a csoport is

és kitartásra int.

Az élet úgy is tovaszáll

a sír magába zár.

Szeressük egymást emberek

hisz minden percért kár!

Ne add fel!
(Kálmán Imre – Szens Iván: Művészhimnusz dallamára)

Társam, az élet nem csak álom.

Az életedért harcolj, és soha ne add fel!

Sorsod, ha az, hogy mindig harcolj

a küzdelemre akkor is mindig készülj fel!

Társam, az életben van szépség

Ha benned él is kétség, akkor se add fel!

Ha néha elhagy a reménység,

hát mosolyogva állj fel, de akkor se add fel!

Mi mozgáskorlátozottak vagyunk

Egy kis jobblétért sokat harcolunk.

Ha szinten tudod tartani magadat

Mondhatod, hogy elérted a célodat.

Társam, az élet nem csak álom

Az életedért küzdjél és küzdelemre fel!

Sorsod, ha az, hogy mindig harcolj

a küzdelemre akkor is mindig készülj fel!

Társam, az életben van szépség

Ha benned van is kétség, akkor se add fel!

Ha néha elhagy a reménység

hát derűs arccal állj fel, de azért se add fel!


