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A Melbourne-i októberi ünnepélyre 

Egy szempillantás a  végtelen időben… 

És négy évtized repült el azóta, 

Hogy azon a  csodálatos Őszben 

Eljött az a dicsőséges óra. 

Amikor vérrel áldozott ismét a magyar! 

S Világot rendítő vihart kavart fel 

A megtaposott árva őszi avar… 

Keserves évek annyi rettegés után. 

Óh boldog szabadság! 

Ott születtél ujjá a barikádoknak felszedett 

Kockaköves budapesti utcán! 

 

Csikorgó lánctalpak csattogó zajában, 

A kattogó gépfegyverek halálos árjában, 

Tornacipős diák, micisapkás munkás, 

Hányan haltak meg? 

S kenyérért sorálló asszony, békés polgár, 

Tüntetők, mentők, kalauz és hordár 

Hányan haltatok meg? 

 

Majd véres napok és éjszakák multával 

Csendes lett a város. Felszállott a köd, 

S bágyadtan lesütött az őszi napsugár. 

 

Még ereinkben kering, még torkunkban dobot 

Az elmúlt napok félelme és bizonytalansága! 

Így öltözött az egész ország 

A mámoros szabadság napján 

Egy szomorú, de örömteli gyászba. 

Tiszta, kék volt az ég, a Duna, 

És az összeszabdalt város felett, 

Szétroncsolt fák, kiégett tankok, leomlott házak… 

S lent a téren, a virágágyban 

Egy pad mögött, 

Férfiak egy rossz ásóval sírgödröt ástak. 

Itt is amott is, 

Holttest feküdt a járdaszélen: 

Az utolsó éjszaka hősei. 

A leszakadt drótok és a törmelék gubancában 

Budapest népe most Őket temeti. 

Egy szétlőtt pótkocsiban a Kálvin téren 

Egy fiú ült. Alszik talán? 

Arcán szelíd mosoly. Szeme lecsukva. 

De arasznyira az öve felett, 

Ballon kabátján egy sötét lyuk fúrva… 

Kisdiák korától minden napjához 

Tartozott ez a sárga villamoskocsi. 

Igaz, többször a lépcsőn lógva, 

Mint a kocsi belsejében 

Fél lábon állva, táskával a kezkében 

Hatnapot „suli” este néha edzkés, majd vasárnap mozi 

Később a Római Part, vagy a Sziget talán, 

Ahol Valaki vár már és integet… 

S jaj, itt ért véget húszéves életed. 

Most nem jön az ellenőr, hogy kipiszkálja 

A beragasztott lyukat a már 

Már leutazott diák hetijegyen. 

Mert azt a lyukat, ott az öv felett, 

Beragasztani többé már nem lehet! 

És Budapest ma ezért temet. 

Emberek jönnek bukdácsolva, át a felszedett köveken 

Szállnak fel az üres kocsiba. 

Most nem kell átfurakodni a tömegen… 

A drága halottat óvatosan emelik. 

Majd a füves szegélyén a térnek 

Szépen a földre fektetik. 

Bordó személyi igazolványát kinyitva 

Mellére teszik a folt fölé. 

Itt nem kell szemfedő. 

Kisírt szemű asszonyok és firfiak nézik; 

„Ez nem Ő” … ki ismeri? 

S máris mennek tovább egy másik csoportosulás felé. 

 

Pár lépésre a játszótér sarkán  

Három sírhalom. Tarkán 

Telis-tele őszi virággal. 

Két napja temettek itt utoljára, a tűzszünetben. 

A deszkából ácsolt kereszteken 

A személyi kinyitva, feltűzve, hogy lássa mindenki. 

A gyilkos golyó vagy gránátszilánk 

Kinek az életét oltotta ki. 


