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holsem igért üdvösséget Hzoknak,wkika könnyebb részt válasz
,tották maguknak. Nem aki mondja: Uram, Uram, nem az megv
be a mennyek országába, hanem aki az Atya akaratát cselekszi.
Aki másként él és dolgozik, mirrt ahogy lsten akar-ia, hiába szen
teskedile és jámborkodik, bizony csak azok közé tartozik, akik
gonoszt cselekednek. (Mt 7, 21-23.) Istennél a legnagyobb teljesít
mény Is értéktelen, az örök élet számára selejt, ha nem szeretet
ből fakad. (1 C 13, 1-3.) Nem úgy értve R seeretetet.ahog'y az em
berek azt emlegetve klűresitik és elf'erdítik, hanem ahogy Krisz
tus élete és munkája mutatda: mindig az Istent és az embert te
kintette, nem önmagát; Istent és az embert mindig együtt tekin
tette, sohasem külön,

Igy nézi éaértékeli Isten ,az ember munkáját, Milyen jó len
ne, ha minden ember így tudná tekinteni és értékelni!

A SÖTÉTSÉG SATORA ALATT

A Lágymán.yosra éjszaka, borul.
A lámpák fénygömbje világít;
itt-ott, a házak ablakaiból
az útra hajlik egy sugárnyaláb,
s a villamosok meg az autók
mint a,pró fénybogarak cikáznak ...
(- igen, így mondaná a költő -)
mégis éjszaka Vian már, s a, fény erőtlen és magányos.
Maradj!
Minek menekűlse az e a és z b őL a részhez?
(Jlj csak az árokparton itt
türelmesen, s -eár],
míg a sötétség sátra beburkol.
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JÚNIUS

Megjött újra a nyár: a szdekben akácok
illata leng, a nap izzó méze kicsordul,
bólint, lendül az ág, már duzzad az ifjú gyümölcs is;
épül az új élet ... Nézd, zöld a fa árnya,
s zöld- a hegyoldal, a hullámzó búzatáblán
bókol a lomho. pipacs, s ott messze, ai barna hegyormon
sárkány száll föl a kék, maga.s égre.
N ézz, de ne szólj, még lépni se lépj,
csak a gyík surranhat ilyenkor,
ó, csak a szűrke veréb ugrálhaol a rossz kapufélfán;
most csak a 1JerS, csak (11 daklilusok szaara szólhat.
Szent ez fl. perc, és ga.zdag: erőknek

ünnepe. Érzed? - téged is érlel,
épít, s nőt!et a szép aratásra.
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