
Ifjúsági világtalálkozó - induló

 

Dallam: Obladi-oblada

 

Refr. Hagyd itt ma, Madridba, gondod, s meglásd

Szívedben van Espanjád.

 

Az ajaki busz begurult Nyíregyre,

Felszálltunk, majd helyt foglaltunk sietve.

Izgatottan készültünk már azóta,

Hogy megtudtuk, megyünk a zarándoklatra.

 

Pesten felszállt hozzánk a szent maradék,

Püspök atya kezdte is a Vecsernyét.

Az éjszakát eltöltöttük a buszon,

Szállodánkat nem sorsolta ki a Luxor.

 

Út közben többször megálltunk pihenni,

"Uram, mennyire jó nekünk itt lenni!"

Bár már véget ért ez az ünnepkörünk,

Olasz tengerben lett teljes az örömünk.

 

Grunda Marci napszemüvege bánta,

Hogy nem szállt el papjaink ifjúsága.

Késő esti vecsernyés virrasztással

Köszöntük meg a híveknek a pizzákat.

 



A magyar rafkós nép ezt mindig tudtuk,

Rákérdeztünk, s nem kellett nyomorognunk.

Családoknál nem volt undok grácia,

Viki, a szervezésért mucho gratia!

 

Családszállásnál volt kicsi luxusunk,

Kajavárásnál megnőtt a pulzusunk.

Sorban állás nem volt mindig túl könnyű,

Gabika angoljával jobban eltűrtük.

 

Bernabeu stadionba belépve,

Szöveg helyett a trófeák beszéltek.

Múzeum, kispad, VIP páholy, lelátó,

S megnéztük, hol öltözködik Cé Ronaldo.

 

Székesegyház, Ventas, botanikus kert,

Sok a park és sok a romantikus hely.

Rembrandt, Boticelli, Velasquez, s Goya,

Ez mind Rád várt, ha bementél a Pradoba.

 

Kolosszei levélből vett idézet,

Pápánk választotta ezt az igének.

Gyökeret verni, s erősödni hitben;

Hallgattuk ezt a katekézis helyszínen.

 

Püspök atyánk jó hírünket keltette,

Beszédét humorral színesítette.

Görögök a latinokkal vegyültünk,

Névválasztásán együtt jókat derültünk.



Pápa vagy nagyi kukkol az ablakban?

El sem tévedtünk a sok útvonalban!

Többször sprinteltünk busz után örömmel,

Idős bácsi majd agyonvert a bőrönddel.

 

Jó volt találkozni sok fiatallal,

Sokan vannak, kik egy hitet vallanak.

Olasz, spanyol énekelhet bármi dalt,

Legjobban zúgott a "Ria, Hungária"!

 

Alumíniumcsövekben bízhattunk,

Áramvezetéstant sosem tanultunk.

Utolsó este azt a leckét kaptuk,

Kevesebb az eső, ha Parakliszt mondunk.

 

Szombat esti gyaloglásban edződve,

Szállásunkat megleltük vagy kettőre.

Mikor álomra hajthattuk fejünket,

A fáradtság minden gondunkat elűzte.

 

Pápalátogatás volt a csúcsprogram,

Kivetítőről látni a legjobban.

Beleborzongtam több millió társsal,

Mennyien várunk a pápa áldására.

 

Ritka szó ma az életben a hála,

Mi komolyan kimondjuk Püspök atyának.

Nincs olyan köztünk, aki most nem jött rá:

Imában, s poénban is ő a number one.



Pénzzel támogatott az egyházmegye,

Nem is kérdés, számunkra megérte-e!

Guszti mondta: (mi) alkotjuk az elitet,

Kérdés, hét elteltével így gondolja-e?

 

Kösz mindenkinek, aki besegített;

Gusz, Ti, Tam atyáknak, s sofőrjeinknek!

Nektek, Társak, azt, hogy együtt itt voltunk,

Rióban biz' nehezebb lesz találkoznunk...:)


