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ÖSSZETARTOZÁS 
Egy ismeretlen barátnőmnek 

 

Hozzád szól most dalom, Tiéd ez az ének. 
Tiéd, ki engeded, hogy lelkedig érjek. 
Tiéd, mert arcodon a mosolyom ragyog, 
s mindazt, aki vagyok, szívből elfogadod. 

 

Egyedül csak érted csendülnek a szavak, 
amiért te komoly, és igaz vagy magad. 
Kérlek, éljük együtt azt a tisztaságot, 
amely szíveinkre bízta e világot. 

 

Mikor tűnni látszik mindaz, mi tünékeny, 
s őrjöng a zűrzavar, fogjuk egymást kézen.  

Amikor a káosz támadja a rendet, 
erősítse hitem erőt adó csended. 

 

Hogyha elnémulnak gyáván a mondatok, 
küldj felém pár tiszta, bátor gondolatot, 

s vetítsük Fényeink áldón jó előre, 
hogy egy emberibb lét szülessék belőle. 

 

Van, hogy magam mögött hagyva időt, teret, 
 szakadékok fölé élő hidat verek, 

légy a menedékem, hogy megpihenhessek, 
s érző dobbanása lehessek szívednek. 

 

Legyünk mi az IGEN, mit a világ tagad,  
mikor közömbösen szeretetlen marad. 

Nem emel fel más, mint összetartozásunk: 
együtt kell az Igaz igazává válnunk. 

 
 

 

MAGYAR VAGYOK 
 

Szívemben szeretet, szavaimban IGE,  
lelkemben magyarok Istenének hite.  
Magyarul dalolok, szólok, imádkozok,  
magyarul vezeklek, magyarul áldozok. 

 

Szülőföldem öle ringatja a reményt, 
hogy áldott lesz újra ínyünknek a kenyér.  
Tiszta lesz a tudás, fénykönnyű a kereszt,  
s ösvényünkre lépünk útvesztőink helyett. 

 

Feledésbe merült időket vallatok,  
magyarul emlékszem, magyarul álmodok.  

A világ bárhol is jelöli a helyem: 
egyedül magyarul mondhatom a nevem. 

 



 

 
Szomor Iván 

 

TRIANONI HIMNUSZ 
 

Ki tudja merre, merre visz a végzet, 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped, 
Csaba királyfi, csillagösvényen. 
Maroknyi székely úgy áll mint a szikla, 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk! 
 
Áldott hazánknak délvidéki népe 
Ezredév óta drága kincs nekünk. 
Győztes hatalmak elrabolták tőlünk, 
De szívünkben mi sosem feledünk! 
Szabadka, Zombor, Újvidék és Bácska 
Mennyit kell szótlan ma is tűrnötök. 
De sziklasírban, régen eltemetve, 
Vigyáz s erőt ád sok-sok ősötök. 
 
Szép Felvidékünk és te, Kárpátalja, 
Hazánknak ősi, gazdag tájai, 
Történelmünknek hősi korszakában 
De sokszor védtek büszke várai! 
Ungvár és Munkács, Kassa, Krasznahorka, 
Lakóid ma is egytestvér velünk. 
Segítsed őket, magyarnak maradni, 
Védd nemzetünket, kérünk, Istenünk. 

 
Sinka István 

 

HAZUG DEMOKRÁCIÁHOZ 
 

Sarokkő lehettél volna,  
nem tört lépcső, nem omladék, 
s nem öntené csordáidba  
esőjét most az őszi hét. 
 
Tört lépcső vagy, elvetett kő, 
rajtad vonulnak a holtak  
át a rémület idején,  
s te a holtat is raboltad. 
 
Szétromlott kő, omladék vagy,  
romot és penészt virágzol. 
Aszott május a mestered,  
feldíszít: pirosra mázol. 
 
Olcsó díszbe öltözöl, 
rossz a ruha, rossz a festék, 
s kilátszanak alóluk 
 a kifosztott ünnepi esték. 
 
Szegletkő lehettél volna, 
korhadt fa vagy s megjelöltek,  
s kivágnak, hogy ne tedd többé  
boldogtalanná a földet. 
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