
SZENT MIKLÓS

Püspöksüvegben Lstenének szolgált.

De este titkon elsuhant a háztól.
Sok görbe utca hig sarában gázolt
S megállt az e!s@tétült ablakoknál.

Három leánynak ná.~zi pénzt vetett be,
Hogy meg ne roniso. ingafa[l szegénysé,q.
S hogy éhesek a pékeket ne sértsék,
Cipókat csent a kormos tűehelnekbe.

Aeáto. mindig jál' kicsinuhee, nagyhoz.
Kitett cipőkbe cukrot, kis nl/ulat hoz,

A pyennek boldog. szinte églJe riippen.

N ehéz tarisznyát li ord öles alakja.
Amit hozott, az ablakokba rakia,
Utána gyorsan - eltűnik a ködben.

Harsányi La}o:,

XAVÉRI SZENT FERENC

Emlékezik rá Páris, mint diákra.
A messzeséa neln uol! előtte korlát.
Göngyölte lelkét, mint aranl/ uitorlá!

S elmeni a forró, messze Induikra.

- Jézust hozom! -- mutatta kis keresztjét.
A maharadzsák: bó/ogattak lassan.
Hindu papok a rczmarino-luuasbtm
A néma Buddha zár! szemét keresték.

Jnpánba meni. A 'pillangók hazája
Repesni kezdett, hogy kinyílt a szája,
De száze,zernyi sárkány-fog csikorgott.

Sirkit J.l1a.laccánzöld moh a benőtte.

De nem soká majd térden áll előtte

Egy hindu és egy kis japán - bíbornok.

Harsányi L(do.~
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SZAMÁR TESTVÉR

Ua!agonyákra röppen a tavasz.
Az aggastyán is éretlen. kamasz;
Felhők lrötén:lJén 'finn (l kék [odor:
Seawuir Testvér, I,' makrancoekodol t

A déli szél huüuúka! költöget.
Símogaltál oroszlán kölyköket.
Feslő rózsáim sirro. csented el:
Szamár Testvér, te Lékéílenkedelt

Hiába volt narancsom, csemeqém.
Tüzet csíholtál szérük peremén.
Világosságra szom.ias a fOf/oly:
Szamár Testoér, te nyngtalankodo!?

A keritésen. macska sompolyog,
Cirógaltak tudatlan orvosok.
Tokajban érted telt a bő oeder:
Szamár Tesioér, te szemtelenkedelt

Az ég arany piheket eiteaet,
Adtam rád csipkét, piros sehjmeket.
Csokor lettél, élő, meleg csokor:
Szamár Testvér, ie mé!tatlankodol?

Boldog, ki rút sOni'án se háborog.
Usztattak könmlÍt illat záporok.
Miattad szám az Úrral is perelt:
Szamár Testvér, te most heioenkedett

Szundít a rét. Há!ókabátja zöld.
Halott igéktől meg nem tér a föld.
Csalódva csuklile számon a mosoly:
Szamár Testvér, te arcátlankodott

Legdrágább kincs az ingyen leve[Jő.

Leanémább nyelv a mindig csevegő.

Napod megérett menmuei eper:
Szamár Testvér, hát mit' berzenkedett

Jól van öreg csont, Száll a 'vén idő.

Apadt a kút, csappant a déli hő.

Viselheted most bárhogyan magad:
Elcsittulsz majd (l ciprusok olait,

Városi István
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