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Okt. 24.
Kenyér? szabadság? munkás jussa? – Kuss:
így érvel most a „népi” puskatus!

Okt. 25.
Ma vörös volt a hulló csillag,
talán még vörösebb, mint máskor –
a szégyentől, a pirulástól.

Okt. 26.
Amnesztiát? – Esetleg majd mi – nektek,
akik gyilkoltok, nép közé lövettek!

Okt. 27.
Tanulj meg angolul és pucolj ki Angliába,
mert itt a vér, az élet, az áldozat hiába,
mert nem lehet feledni a jelent és a múltat,
melyet a pesti kormány hazug szavakba bújtat,
mert itt színt vált a gyáva ember kaméleonként,
s fegyvert fog vére ellen, vagy parancsra vagy önként;
mert itt a szovjetekkel gyilkoltatják a népet,
amely a jogtalanság rút éjéből fölébredt!
Ott tán lehet még ember és jó magyar belőled –
Legföllebb hogyha lázadsz, ott nem testvérek lőnek
a testvérekre és nem fiak a vén apákra!
Vagy próbálsz itt maradni? hiszen ki tudja, hátha!
Akinek nincs e földön csak a halálra jussa,
azon segített mindig s most is segít a puska –
azon segített mindig s most is segít a fegyver!
Lám, tankok, gépágyúk sem bírnak a pestiekkel!

1	 A	vers	nemrég	került	elő	a	tiszadobi	gyermekváros	volt	igazgatójá-
nak,	Kelemen	Lajosnak	és	feleségének,	Ratkó	József	legkedvesebb	
tiszadobi	 általános	 iskolai	 tanárnőjének,	 Kelemen	 Lajosné	 Dániel	
Máriának	hagyatékából.	Ebben	a	formában	most	jelenik	meg	először.	
A	költemény	megszületésekor	a	szerző	a	szegedi	tudományegyetem	
hallgatója	volt. (Babosi László megj.)
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Okt. 28.
Csók helyett puskazávár csattan
az utakon, a tereken.
Vajon melyikük lesz erősebb:
a halál vagy a szerelem?

Nov. 4.
Emészd csak, magyar föld, emészd
a vérünket, hátha megélünk!
Ki látott különb szenvedést?
Lázadtunk, hát halál a bérünk!
S népek hazája, nagyvilág,
hozzád kiált, rikolt a vérünk:
holtakból rakott barikád
mögött fegyverben él a népünk.

Nov. 10.
Ember vagyok vagy exportáru? –
kérdezgetem magam.
Zord feleletül szovjet ágyu
vijjogja: hontalan…

Dec. 15.
Kell-e miniszteri tárca? – Csücsülj két évet a sitten. –
S elnöki székbe kerülsz, hogyha tizenhatot ülsz!

1957. jan. 3.
Kezek, kezek,
ökölbe ránduló kezek –
végezzetek!

Szemek, szemek,
lőrései a gyűlöletnek –
végezzetek!

Erek, erek,
ti nyitott csapjai a vérnek –
végezzetek!


