
tünk. Amikor a bíboros legátus vezetésével elindult a zárókörmenet az
India Kapuja felé, úgy éreztük, hogy az a sok kegyelmi benyomás, ame
lyet a kongresszuson szereztünk, csakis akkor válik bennünk éltető való
sággá, ha hazatérve elsősorban magunk igyekszünk megvalósítani, az
új ember gondolatát, de azon is munkálkodunk, hogy minden hívő testvé
rünk megvalósítsa azt. Tudjuk, hogy a feladat nem könnyű. Az embernek
elsősorban önmagával kell nagy számadást vetnie, de ha a közöttünk élő

euoharisztikus Krisztus parancsának eleget akarunk tenni, ettől a szám
adástól nem rettenhetünk vissza. Az elkövetkezendő években tetteink,
kitáruló szerétetünk és egymás iránti hatékony segítő készségünk fogja
megmutatni, hogy mennyire valósult tneg bennünk eucharisztikus életünk
által az új ember.

•
Ó ILLAT, ILLÓ PERCEK ...

Enyém vagy, perc! ... ó eltűnő sugár!
szellő, illat, mely ablakon bejár!
ó dallam! szívünk harcában vezér,
mely elhal alighogy fülemhez ér ...

- Szobámban halkan szól a rádió.
A forgatagba beleállni jó,
míg közösségben énem elvegyiJI
érzem, tudom: nem vagyok egyedül.

A szomszédbó! átfüUyent a rigó,
,.az élet szép!" rikkantja, "élni jó !"
csicsergi fecske fent s búgja alant
a fészek örömét a vadgalamb.

- Előttem könyv, gőzölgő fekete.
Ember elégedettebb lehet-e?
Kelet pompáját. Dél napsugarát
hozza elém a könyv, a jóbarát.

Behallik: gyársziréna s utcazaj,
az Élet kenyeréből egy karaj,
erő, egészség, férfias, kemény
s mig benne élek s érzek: az enyém.

- Telefon hangja, kedvesen rekedt,
szobámb!!' hozza, akit szeretek.
kirándulás, vagy színház lesz a jobb?
s már gondolatban a parkban vagyok.

Enyém a park! ... s amit víz partra mos,
a lágy homok... száguldó villamos
nekem csilingel ... zöldelő hegyek
köszöntenek, ha munkába megyek.

- Az óTa üt és letekoésre int
és holnap minden megy tovább megint ...
ó illat, illó percek, sugarak,
ó dal, melynek csak emléke 1narad! -

Nem teljes ez az élet nélkülem!
Szemem feljegyzi, rögzíti fúlem
s visszaidézi, hogy megha Ilanád
az Élet szép és múló dallamát!

Gát István
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