
Az élet folyton változik, éppen azért, mert élet, mert él. Mert em
berek élik. A mindennap felvetődő új és új problémákat, amelyek elé
az élet állít bennünket, azokat kell megoldanunk. Mert mit érne, ha va
laki folyton csak a holnaputánról kovácsolna terveket és csak arról ál
modnék, közben meg a mához tehetetlennek bizonyulna? Az adott kö
rülményeket és lehetőségeket helyesen felismerni és azok segítésén, ki
bontakoztatásán helyesen munkálkodni: ez a feladatunk. Sokszor talán
nem azzal kell így foglalkoznunk, amivel éppen legjobban szeretnénk, de
mégis az ezekkel való foglalkozás a mi igazi mai feladatunk s egyben
felelősségünk.

A hívő ember abban a hitben és tudatban cselekszi a legkisebb, leg
jelentéktelenebbnek látszó dolgát is, hogy az is belesimul az Isten egye
temes, nagy világterveibe. Azoknak ez az apróság is számontartott és
érdemes része. És ebben a hitben, ebben a tudatban nagy biztonság és
erő van, és az ilyen lelkiismeretben nagy békesség és megnyugvás.-
VÁMBÉRI GUSZTÁV VERSEI

ESTI BESZÉD

Jöjjetek barátaim!
Kevéssel érkeztem a nedves városból,
íme érzem, szobám melege átszövi
nyirkos tagj.atm.

Ne fé,ljetek!
Az egykori füttyös gyermek a víz partján
maradt, hol a csillanó szárnyasokat
ricaatta. A kamasz, ki egykor voltam,
elveszett álmai égő erdején.

Egyedül élek!
Nincsenek választottaim, kiket verssel
köszöntsek. Talán elleneim se, kik
Lándzsát hajítanának csendes szivembe.

Szeressetekl
Mit kél-het e,gymagános férfi, - ily
részvétlen estén - ki feszes izmaival
ölelte a világot, és most éveí hamúja
SZÜl-kére festi kócos hajzatát.

KACsAK AZ ESOBEN

Kapumban állok, ahonnan számtalanszor
índultnm az égtájak irányába, hogy
tanítványaid közé álljak Mesterem,
üres iszákkal s árva szívemmel_

Csurog az eső, és csurog az alkony_
Sikong a harang, valaki elhalálozott
e borús taoaezt napon, nem várva be
a mandulák virágba szbklcenését;

Egy lányka énekel a patak hídján,
fehér kacsái a viz hátán lapulnak,
s hallgatják a szolgálóleány dalát,
mely lenge fátyo/ként fölöttük szálldogál.
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