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Áldás a magyarra 
 
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. 
 
Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal. 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb. 
 
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere őrizze. 
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 
de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 
 
Él a nagy Isten és semmise megy kárba, 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. 
 
Erős igazsággal az erőszak ellen: 
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb… 
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Erdély 
 
Rólad álmodtam, Erdély, 
kamasz koromban, Erdély, 
messzirül süvegeltek 
hegyek és fejedelmek. 
S ki voltál könyvem, Erdély, 
ezeregyéjem, Erdély, 
lettél ifjonti házam 
és tanuló lakásom. 
Három nagy évig, Erdély, 
laktam földedet, Erdély, 
ettem kürtös kalácsát 
s a tordai pogácsát. 
Ismertem színed, Erdély, 
tündérszín őszöd, Erdély, 
üveg eged metélő 
csúcsaid gyémánt élét. 
Most versbe szállok, Erdély, 
az első hírre, Erdély, 
hogy varázsod határát  
sorompók el nem állják. 
Öreg pilóta, Erdély, 
ül így gépébe, Erdély, 
mégegyszer ifjúsága  
tájain szállni vágyva… 
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Turáni induló 
 
Mi vagyunk a rónán járók 
Soha napján meg nem állók 
Lég fiai, röpke rárók, 
messze mezőn szerte szállók. 
         Huj,huj, huj!  
 
Szolgánk jámbor, népünk pártos, 
Széltől ellett ménünk táltos, 
Varju, holló ránk kiáltoz, 
Könnyü nyilunk visszaszálldos. 
         Huj, huj, huj!  
 
Rabjaink a barmot hajtják, 
Szolgáink a sátrat hordják, 
Lányaink a hálót foldják, 
Fiaink a lovat tartják. 
         Huj, huj, huj!  
 
Sátrunkat csak seprűszárral, 
Nem kerítjük azt mi zárral, 
Mégis nyuszttal dús bazárral 
vetekedünk a kazárral. 
         Huj, huj, huj!  
Igy élünk mi, népet fosztván, 
földjeinket föl nem osztván, 
Széles üngünk szelet uszván 
riadunk a rémes pusztán: 
         Huj, huj, huj!  
 
Rátörünk az ellenségre, 
ugy teszünk szert feleségre, 
Ha nem lelünk ellenségre, 
nézünk a csillagos égre. 
         Huj, huj, huj!  
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Sok csodát az égen látunk, 
Sok arany csodát imádunk, 
Kútfejeknél törvényt látunk, 
Isten napja süti hátunk. 
         Huj, huj, huj!  
 
Kőházakkal, vértes haddal, 
mit törődünk Napnyugattal? 
Zabolátlan akarattal 
virradunk mi virradattal. 
         Huj, huj, huj!  
 
Rajta széllel, zivatarral! 
Haj szabir az onugorral, 
Hajrá hét törzs hét magyarral, 
Nyolcadikkal, mord kabarral! 
         Huj, huj, huj! 
 

 


