
MENEKÜLŐK. 
 
Csillagtalan, sötét éjszaka van, 
Pihen a természet, nem jár senki már, 
Csak két ember ott, az egyik horpadásban 
Figyeli a határt, órák óta már... 
 
Magyar menekülők...Lassan elindulnak, 
Az utolsó falun is túljutottak már, 
S most nézik a határt, hol lehet átjutni, 
Nincs -e ott véletlen most egy határvadász? 
 
Nem mozdul semmi...Lassan elindulnak, 
Még egy kilométer és ott van a határ, 
De kiáltás hangzik fenn a dombtetőről 
S a két menekülö most már rohan tovább!! 
 
Lövés hangja dörren a néma éjszakában, 
Az egyik menekülö fájdalmasat kiált: 
Engem eltaláltak -mondja - de Te csak menj, 
Még egy pár százlépés és ott van a Határ! 
 
A másik lehajol, csomagját eldobja, 
Vállára veszi sebesült Bajtársát, 
Igy próbálnak most már továbbhaladni, 
Hisz csak egy pár lépés, és ott van a Határ... 
 
Futó lépteknek a dobbanása hangzik, 
S felbukkan előttük egy magyar határvadász, 
Ráfogja fegyverét a két menekülőre, 
S a zseblámpával nézi azoknak arcát... 
 
A két menekülő nem tud szóhoz jutni, 
Ugy érzik, számukra mindennek vége már, 
De a vadász fegyvere ekkor lehanyatlik, 
Mert az egyikben felismerte volt századosát! 
 
Egy kép villan fel a vadász szeme előtt: 
Negyvenkettőben, kint a Don-kanyarnál, 
Mikor összeomlott már ott a magyar front, 
S ő sebesülten feküdt az egyik útkanyarnál.. 
 
Menekült mindenki! Az életét mentette! 
Nem hallotta senki panaszos sóhaját, 
Ekkor jött feléje századparancsnoka, 
S kocsijára vette sebesült vadászát!... 
 
Az évek elmúltak, az idő változott, 
A Haza védelme szörnyű bűn lett már, 
Űzött vadként bujkált szerte az országban, 
S a csaták höse, - ma nem lelé otthonát!... 
 
 

Az évek elmúltak, az idő változott, 
A Haza védelme szörnyű bűn lett már, 
Űzött vadként bujkált szerte az országban, 
S a csaták hőse, - ma nem lelé otthonát!... 
 
Menekülni kellett a vörös terror elől. 
Majdnem elérték a nyugati Határt... 
De az utolsó percben közbe szólt a végzet, 
S elébük hozta ezt a határvadászt! 
 
Most megszólalt a vadász, remegett a hangja: 
Százados úr kérem, nem ismer meg már? 
Nagy János vagyok a huszonegyesektől, 
S negyvenkettőben ott voltunk a Donnál! 
gg 
Mikor sebesülten az árokban feküdtem, 
S nem törödött ottan velem senki már, 
Százados ur éppen arra jött kocsiján 
S felvett akkor engem, a sebesült vadászt! 
 
Az életemet mostan annak köszönhetem, 
Hogy százados ur akkor felfigyelt rám, 
S kimentette onnan a biztos Halálból 
Az egyik sebesült magyar katonát... 
 
A századosnak lassan eszébe jut minden, 
A front, a nagy harc, a visszavonulás, 
S az egyik utkanyarnál mélyen az árokban 
Nagy János honvéd a sebesült vadász... 
 
Kezét nyujtja mostan volt katonájának 
S igy szól: Fiam, látod, nékem ez a hála jár, 
Mert akkor ott a Donnál, negyvenkettöben 
Mertük védeni a szent Magyar Hazát!! 
 
Menekülnöm kell most a Magyar Hazából 
S a határon egy golyó csak az "Isten-hozzád", 
Mert magyar vagyok! S ezt mostan szörnyü bün! 
S magyarnak itthon börtön s bitó jár!... 
 
Nagy Jánosnak ekkor könny szökik szemébe, 
Eldobja magától a magyar gyilkos puskát, 
S a századosnak segit tovább vinni 
A másik menekülöt, a sebesült Bajtárst! 
 
Hárman mennek mostmár az osztrák határ felé, 
S a határon visszanéz mind a három barát, 
S egy utolsó "Isten-hozzád"-dal ajkukon 
Átlépik nyugaton az osztrák-magyar Határt!. 
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