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Az oroszok bejönnek az óvóhelyre 

(1945 január 19, éjjel) 
 
Jöttek, mint a vadállatok, 
revolver volt mindnek kezébe’, 
s meggyötört arcunk közepébe 
a zseblámpák fénye csapott. 
Dörgött az ágyú szüntelen, 
köröskörül a házak égtek, 
két asszonyt ágyából kitéptek, 
s pisztolycső szorult mellemen. 
Bordély volt egy sötét sarok, 
a gyermekeknek cukrot adtak, 
s őrjöngve jajjgattak, kacagtak 
a meggyalázott asszonyok. 
Lelőtték, aki ellenállt, 
homlokom a falhoz szorítva, 
tébolyító zajtól borítva 
vártam eljönni a halált, 
s imákoztam ilyfélekép: 
Uram add, hogy majd egyszer egynek, 
egy ilyen szörnyű szörnyetegnek 
széjjelverhessem a fejét! 
Add a percet megérnem, add, 
mikor elvonul ez a csorda, 
ahová való, a pokolba, 
s még hírmondójuk sem marad. 
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A pince mély 

A pince mély, 
nedvesek a falak, 
s a mély pincék alatt 
ujabb pincék és börtönök. 
A rács örök, 
s mögüle nincs kiút. 
Szegény fiúk, 
kik ott rothadtok el! 
Jajjotok nem jut ide fel, 
s ha hallanánk is, nem segíthetünk. 
Egész egünk 
börtönök éjétől sötét, 
s mi eltaposva, himnuszok között 
dicsérjük az ördögök ördögét, 
aki e pokolra lökött. 
 
Megvert, halálra kínozott, 
elgyötört férfiak és asszonyok, 
szüleiktől megrabolt gyermekek 
üvöltenek, 
s mi járunk és kelünk, 
jövünk-megyünk észrevétlenül 
s belül 
lassan már süketek leszünk 
a mások jajja iránt. 
A félelem keményre zárja szánk, 
minden hitünk vad borzalomra vált, 
mindenütt pincék rácsa int, 
és mint megváltót várjuk a halált, 
mert ő oldhatja fel csak láncaink. 
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Nem látszanak a csillagok 

Itt csillognak a sápadt éjjelek, 
sok lámpa mindent ragyogásba von, 
a kirakatok lázas fényjelek, 
s ezernyi reklám ég a házakon. 
 
A vendéglőkből vidám zene száll, 
a színházakban tapsoló tömeg, 
az utca nap-nap után díszben áll, 
s ujjongó ünnep ünnepet követ. 
 
Igazi tündérváros ez, igen, 
csak az a baj, hogy a magasba’ fenn 
sötéten hallgatnak az ablakok, 
 
hogy hallgatás van minden fal mögött, 
hogy pincék vannak, rácsos börtönök, 
s hogy nem látszanak fönn a csillagok. 


