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Honfiak voltak
„A magyar népnek a forradalmárokról,
hogy ne higgyenek a pesti gazok
becsmérléseinek."

Én láttam őket, mint vártak vágyva
jövőt ígérő szavak igazára.
- Hiába vártak.

Én láttam őket, hogyan keresték
szóvirág mögött a gazok tettét.
- Jót nem találtak.

Én láttam őket, mikor nem tűrtek,
s Gazt és Idegent hogyan gyűlöltek.
- Vérük magyar volt.

Én láttam őket, fegyvert hogy fogtak,
tömött sorokban hogyan robogtak.
- Hősökként tették.

Én láttam őket, hogy hulltak sorba
vérázott testtel a pesti porba.
- Honfiak voltak.

Tiszaföldvár, 1956. október 24.

Diákjaimhoz
Halljátok, amit nektek mondok
dobjatok félre minden rongyot,
félre szennyet, s ami szennyt takar,
de legyetek ember és magyar!

Legyen szemetek mindig éles,
lelketek szépre, tettre éhes,
fejetek emelt, nyílt a homlok,
s gerinc legyen a tartóoszlop!

Ne tűrjetek meg láncot, zárat,
szívetek szüljön ifjú vágyat,
s ifjú tűz forralja véretek,
mert így maradhat meg népetek!

Pesti panasz
Sohsem volt Pesten ilyen sok panasz!
- Panaszkodik most minden lámpavas;
nem érti, hogy mért gyalázzák őket,
miért kötnek rájuk lőkötőket.

Tiszaföldvár, 1956. november 2.

Szolnok városának
Hová lett Zounuc dicső népe,
s Damjanich csatájának hősei?
hogy lehet, hogy a múlt magyarja
magát csúf árulóvá nőtte ki?

Az ősz, öreg város keble
a bitorlónak búvóhelyet ad,
engedi, hogy az éter szárnyán
terjednek félrevezető szavak.

Engedi, hogy a magyar Tisza
végigzúgja a parti falvakon:
Szolnok behódolt! Nem tesz semmit!
Engedi azt, hogy elvesszen a hon!

Hová lett Zounuc dicső népe,
s Damjanich csatájának hősei?
Hogy lehet, hogy a múlt magyarja
magát csúf árulóvá nőtte ki?

Tiszaföldvár, 1956. november 5.

Tiszaföldvár, 1956. november 1.
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Jegyzetek
Az ész megáll, a lélek fölsikolt,
a hű magyar szíu megszakad;
e szörnyű kínra és szörnyű sebre
nincsenek nyugtató szavak.

Tiszaföld vár, 1956. november 8.

Nem mi hajoltunk,
erőszak tört le
vérünktől ázott
hazai földre.

Ködös, könnyes,
kéklő szemmel...
Öreg szőlőhegynek
kopott kupolája,
ködös, könnyes, kéklő szemmel
néz le a Tiszára.
Magyarosan néz le,
farkas-szemet nézve,
míg körötte
zsarnok ölte
magyaroknak vére
kiált fel az égre.

Bene (Kárpát-Ukrajna), 1956. december 26.

Nem lesz itt nyugta idegen népnek,
amíg e földön magyarok élnek!

A zsarnok meggyötörte népem,
s aztán odaállított,
hogy régi nyelven, régi szóval
tartsak én szónoklatot.
De mikor szóra nyílt az ajkam,
s láttam a vérző, ifjú szíveket,
csak ennyit mondtam nekik csöndben:
„Karthágó elesett!"
- Szavam mégis a szívbe markolt,
s megfeszült minden ifjú kar.
E csöndes, néma mozdulásban
hiszem, magyar lesz a magyar!

Tiszaföld vár, 1956. november 9.

Nem is magyar.
Nem is magyar, kit meg nem ver e
sötét magyar kor janicsár ja!
Nem is ember, ki botja súlyát
szorított foggal ki nem állja!

Korcs az, ki fél a puskatusnak
marokra fogott nehezétől,
s megtört gerinccel visszatorpan
a bérenc fölemelt kezétől!

Az igazabb efájó korban,
ki viseli a nagyobb kéket,
hisz a magyar most hátán érzi,
hogy parancsolnak „elvhűséget"!

Tiszaföldvár, 1957. január 30.

Megtiltás
Imigyen szól a nagy Megtiltó -
mikor a vész még egyre tart:
megtiltom magyarnak nevezni
a jogért föllázadt magyart!
Fasiszta, ellenforradalmár,
briganti vagy amit akar!
Minden lehet a világ előtt
csak nem jogért küzdő magyar!

Tiszaföldvár, 1956. december 8.

Március idusán
Francois Villon egykoron
így írt egy hűvös alkonyon,
mikor a fa már álla kész:
„Nyakamon érzem, seggem mily nehéz."

Most én érzem a seggemen,
kora tavaszi reggelen,
mikor az ember nyögve kél,
hogy nemrég írott versem mennyit ér.

Szolnok Megyei Börtön, 1957. március 15.


