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Kilátás Pest. l Budáí a

ú ri utcat házak
zádor l§tván fest m vé sz é s grafikusnak (l882-19ó3), az l944-45- s ostromot áté It Budapest leghitelesebb króniká§ának,
I945-ben megielent raizalbumából.
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lllqós Gqula

Buda, 1945. ianuár
Hajlongva jönneh hegui házawiq

a katondk,
van hi leté rdel, né glJhé zláb kuszik
a havon dt
Lent ködl ,
Pest, a vildg,

sz tengerró válva

f

mögülem bomba é s akn6 í ütaöI,
a Hármas-hegq hú sz dgvuia kiált.

Frlnt

hözt uaguunk. Lé peh í öI é s aIá

a balkonon,
Bizton vaqqok. Körültem a halál
az oltalom.
Buid,Ostam s í me várrá vált házam,

mióta rom,
Kopóh, gondolom, most guertek utánam,
mióta qOlUó kopog kapumon-

Fogoly vagtlok, - de soha szabadabb
sorsom el tt.
Meghalhatok, - de nem volt soha rab
remé nyked bb.

Hetes blrostálh fé lig bár fehé r,

lakzit üldk,
nagu nószt naponta, mátkám a

||?RI k1szjnjm a I0

Ieí l 10l,

aZ drömet,

- szdllnah bár qqilkos 1eleh, qolyóh,
nem retteqek,
hoqq bennem itt, - ha mindent vesztené h
embert lelek,
hogu - dönq1, vilóq| - ú j sarsot ád, az é g,
minden reqqelre bdtrabb é Ietet!
hogt1

-

Mióta vendé g csak oluan iöhet,
mint a granát,
amelg bevágta tegnap a guerek-

Hajlonqva j a katona felé m,
nhem szegé nqt

szo\a í alát.
Beváqta! - ülök a hihalt heqyen,

próí é takónt

é len tovább,

vas-zümmögé s mé hé sze, cöndesen,
az elrettent remetesé g korát.

veszé lg,

s1ha iluen pezsdí t szeret t!

,

hol megbotsótón, hol iluen kemé nu
.

)ú i, tanulí tólem harcot, nqomorult,

tanuli eré nyt,
halált ú qu, hogt1 nincs se jöv , se mult
hoqq szé lbe szórsz minden vigaszt s remé nut

s mé gis tudod, nem

tetted semmié |,t|
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