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HAZÁM
Nekünk Hazánk van itt a Kárpátok között,
Isten által kimért örök ajándék.
Melyet harcos hőseink vére öntözött,
És épített egy akarat, egy szándék.
E nagy magyar Alföldön éljük életünket,
Százfelé szabdaltan árván reszketünk
Görnyedten cipeljük súlyos terheinket
Vállunkat feltöri a kettős keresztünk.
Szittyák népének maradék virága,
Magunkra hagyva járjuk végzetünk,
Elárult minket e romlott Európa,
Közönnyel nézi, míg lassan elveszünk.
Elvették múltunk, s rótt emlékeinket,
Irigyek, s gyávák mindig akadtak
Idegen gyártotta történelmünket,
S az Akadémián még nekik falaznak!
De nékem örökre Hazám e Szent Föld
S szittya a népem, mely hazaérkezett.
Egykor Ősöm itt szántott, vetett, szőtt,
S a Tételnek hegyén templomot emelt.
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mAzah
,ttqzqk kotAprAk a tti nav knAzah knwken
.kEdnAja kqrq trEmik latlA netsi
,ttqzqtnq erEv kniesQh socrah teLem
.kEdnAS Ge ,taraka Ge ttetIpE sE
,teknwtelE kwjlE nqdlqfla raGam Gan e
knwtekSer nAvrA natladbaS ElefzAS
tekniehret soLUs kwjlepic netdeNrqg
.knwtSerek sQttek a irqtlef taknullAv
,agAriv kEdaram kenEpEn kATTiS
,knwtezgEv kujrAj avGah arknugam
,apOrue ttolmor e teknim tlurAle
.knwSevle nassal gIm ,izEn leNNqzqk
,tekniekElme ttOr s ,knutlUm kEttevle
katdaka gidnim kAvAG s ,keGiri
,teknwmlenEtrqt attotrAG negedi
!kanzalaf kiken gEm nAimEdaka za s
dlqf tneS e mAzah erkqrq mekEn ed
.ttezekrEazah Lem ,mepEn a aTTiS s
,ttQS ,ttetev ,ttotnAS tti mqsQ rokGe
.tleme tomolpmet nEGeh kenletEt a s
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Jöttek a véres, viharos századok,
Ködbe vész múlt és sötét a jövendő,
A vén Dunán mégis mesélnek a habok,
S vigaszt nyújt nekünk fentről a Teremtő.
Hiszem, majd békesség köszönt e tájra,
S e megsebzett földből új élet fakad.
Solt fejedelemnek büszke városára
Szebb jövő és Magyar hajnal hasad!
2007. május
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,kodazAS sorahiv ,serEv a kettqj
,Qdnevqj a tEtqs sE tlUm SEv ebdqk
,kobah a kenlEsem sigEm nAnud nEv a
.Qtmeret a lQrtnef knwken tjUN tSagiv s
,arjAt e tnqSqk gEssekEb djam ,meSih
.dakaf telE jU lQbdlqf ttezbesgem e s
arAsorAv ekSwb kenmeledejef tlos
!dasah lanjah raGam sE Qvqj bbeS
avah terEgI ,sujAm . yyYMM
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SZENT KORONÁNK
Szent Koronánkra figyelj jó testvérem,
Érezd az erőt, mi belőle szétárad,
Érette folyjon szüntelen küzdelem,
Általa növekszik, ki miatta fárad.
Isten országa szépen megmintázva,
Ott vagyon benne és rajta egészen,
Egy teljes Szentírás magyarul olvasva,
Ott tükröződik a zománcképeken.
Vannak kik ma is Tőle rettegnek
Mert tudják, felkel majd újra napunk,
S Ő lesz e honban ura a rendnek,
Érvényt szerez a mi ősi jogunk.
Hisz’ Isten igazát őrzi e Korona,
Kapocs mi összeköt Mennyet és Földet,
Az Ő királysága a szeretet otthona,
Hirdeti múltunk s rejti jövendőnket.
2007. március
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knAnorok tneS
,merEvtset Oj jleGif arknAnorok tneS
,darAtES elQleb im ,tQre za dzerE
,meledzwk neletnwS nojLof etterE
.darAf attaim ik ,kiSkevqn alatlA
,avzAtnimgem nepES agASro netsi
,neSEge atjar sE enneb noGav tto
,avsavlo luraGam sArItneS sejlet Ge
.nekepEkcnAmoz a kidQzqrkwt tto
kengetter elQt si am kik kannav
,knupan arjU djam leklef ,kAjdut trem
,kendner a aru nabnoh e Sel Q s
.knugoj isQ im a zereS tNEvrE
,anorok e izrQ tAzagi netsi ’Sih
,tedlqf sE teNNem tqkeSSq im Copak
,anohtto tetereS a agAsLArik Q za
.teknQdnevqj itjer s knutlUm itedrih
avah telekik ,suicrAm . yyYMM
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TURULMADÁR
Kárpát bércek fölött hópelyhek szitálnak,
Hallom szárnycsapását ős Turulmadárnak.
Szárnycsapása felráz erdőt és vad hegyet,
Hadúr óhajára jő az égi követ.
Jő az égi követ menteni a hazát,
Karmai közt hozza Őseink Szent Kardját.
Őseink Szent Kardja megvillan az égen,
Most még szebben ragyog, mint valaha régen.
Szittya népünk felkél bénító álmából,
Székelyek jönnek messze Hargitáról,
Várják az Alföldön jászok és a kunok
Együtt egy hazáért vagyunk mi MAGYAROK!
Fényes Turulmadár vezesd hát nemzetünk,
Mert vérszívók népétől mindnyájan elveszünk.
Suhogtasd a szárnyad, hogy támadjon oly vihar,
Mely elsöpri a gonoszt, ki gyáván lelkünkbe mar.
2006. november
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rAdamlurut
,kanlAtiS kehLepOh ttqlqf kecrEb tAprAk
.kanrAdamlurut sQ tAsApaCNrAS mollah
,teGeh dav sE tQdre zArlef asApaCNrAS
.tevqk igE za Qj arAjahO rUdah
,tAzah a inetnem tevqk igE za Qj
.tAjdrak tneS kniesQ azzoh tzqk iamrak
,negE za nallivgem ajdrak tneS kniesQ
.negEr ahalav tnim ,goGar nebbeS gEm tsom
,lObAmlA OtInEb lEklef knwpEn aTTiS
,lOrAtigrah eSSem kennqj keLekES
konuk a sE koSAj nqdlqfla za kAjrAv
!koraGam im knuGav trEAzah Ge ttwGe
,knwtezmen tAh dsezev rAdamlurut seNEf
.knwSevle najANdnim lQtEpEn kOvISrEv trem
,rahiv Lo nojdamAt Goh ,daNrAS a dsatgohus
.ram ebkn---klel nAvAG ik ,tSonog a irpqsle Lem
avah teSENe ,rebmevon . yYMM
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ÁLOMORSZÁG
Idegen vagyok e mérgezett világban,
Fáj a Föld búja és fájnak a napok.
Szívesen ülök csendes kis szobámban,
És minden fájdalmat odakünn hagyok.
Csodás képeket festek ott magamban,
Elmém ecsetje serényen dolgozik,
S hunyt szemeim vásznán szépen, lassan,
Egy új, színes ország kibontakozik.
Ez új, színes ország, mint tündérek kertje,
Mesébe illően, békés és szabad,
A szikrázó Naptól fénylik ég kékje,
És zöld mezőkön át négy folyó szalad.
Nádtetős házakban furcsa népek élnek,
Férfiak, nők és a huncut gyermekek,
Sokat kacagnak, s keveset beszélnek,
Országuk ölelik körben nagy hegyek.
Nyáját tereli künn a tarka réten,
Cifra szűrében egy ősz öreg juhász,
Kis puli csahol körülötte éppen,
S ő bajusza alól vígan furulyáz.
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gASromolA
,nabgAliv ttezegrEm e koGav negedi
.kopan a kanjAf sE ajUb dlqf a jAf
,nabmAboS sik sedneC kqlw nesevIS
.koGah nnwkado tamladjAf nednim sE
,nabmagam tto ketsef tekepEk sAdoC
,kizoglod neNEres ejteCe mEmle
,nassal ,nepES nAnSAv miemeS tNuh s
.kizokatnobik gASro senIS ,jU Ge
,ejtrek kerEdnwt tnim ,gASro senIS ,jU ze
,dabaS sE sEkEb ,neQlli ebEsem
,ejkEk gE kilNEf lOtpan OzArkiS a
.dalaS OLof GEn tA nqkQzem dlqz sE
,kenlE kepEn aCruf nabkazAh sQtetdAn
,kekemreG tucnuh a sE kQn ,kaifrEf
,kenlESeb tesevek s ,kangacak takos
.keGeh Gan nebrqk kilelq kugASro
,netEr akrat a nnwk ileret tAjAN
,SAhuj gerq SQ Ge nebErwS arfic
,neppE ettqlwrqk lohaC ilup sik
.zALuruf nagIv lOla aSujab Q s
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Takaros konyhában kendős asszonyka,
Halkan dúdolva kenyerét dagasztja,
Mellette bölcső, benne sír kisfia,
S jó testvérkéje álomba ringatja.
Az iskolában tudásszomját oltja,
Megannyi gyermek, szemükben értelem,
Ősi betűik a táblácskákra róva,
Tanár úr arcán szerető türelem.
Ünnepeken a templom is megtelik,
Ájtatos lelkek imádkoznak szépen,
Énekeikkel az Urat dicsérik,
Ki őrködik fenn e hűséges népen.
Az álom elszáll, ám a remény marad:
Segít az Isten, csak hittel kell kérnünk,
Lesz még Magyarhon boldog és szabad,
Hol szeretve egymást békében élünk!
2007. november
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,akNoSSa sQdnek nabAhNok sorakat
,ajtSagad tEreNek avlodUd naklah
,aifsik rIs enneb ,QClqb ettellem
.ajtagnir abmolA ejEkrEvtset Oj s
,ajtlo tAjmoSsAdut nabAloksi za
,meletrE nebkwmeS ,kemreG iNNagem
,avOr arkAkCAlbAt a kiwteb isQ
.melerwt QtereS nAcra rU rAnat
,kiletgem si molpmet a nekepennw
,nepES kanzokdAmi keklel sotatjA
,kirECid taru za lekkiekenE
.nepEn segEswh e nnef kidqkrQ ik
:daram NEmer a mA ,llASle molA za
,knwnrEk llek lettih kaC ,netsi za tIges
,dabaS sE godlob nohraGam gEm Sel
!knwlE nebEkEb tsAmGe evtereS loh
avah teSENe ,rebmevon . yyYMM
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ISTEN NÉPE
Magyar a magyarnak esküdt ellensége.
Köszönjük magunknak, ha újra elbukunk!
Elhagyta az Istent elkorcsosult népe,
Gyűlölködve vérzik kifosztott fajunk.
S még így is, fuldokolva önmagára támad,
Hatalomért, pénzért mindenre hajlandó,
Feledi a törvényt, szava ellen lázad,
Ám hatalom és pénz, minden csak mulandó.
De tudom és hiszem, hogy élni fog e nemzet!
Mert jó az ember mélyen a szíve rejtekén,
Megment az Isten majd minden igaz lelket,
S együtt leszünk véle az Ő Szent Tenyerén.
Az Ős Titkokat most is őrzik nékünk,
Táltosaink fába rótták rendre valahol,
Az Úrnak Hagyatéka várja a mi népünk,
Örök Magyarország, hol a Szeretet honol!
2007. július
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epEn netsi
.egEsnelle tdwkse kanraGam a raGam
!knukuble arjU ah ,kanknugam kwjnqSqk
,epEn tlusoCrokle tnetsi za atGahle
.knujaf ttotSofik kizrEv evdqklqlwG
,damAt arAgamnq avlokodluf ,si GI gEm s
,Odnaljah ernednim trEznEp ,trEmolatah
,dazAl nelle avaS ,tNEvrqt a idelef
.Odnalum kaC nednim ,znEp sE molatah mA
!tezmen e gof inlE Goh ,meSih sE modut ed
,nEketjer evIS a neLEm rebme za Oj trem
,teklel zagi nednim djam netsi za tnemgem
.nEreNet tneS Q za elEv knwSel ttwGe s
,knwkEn kizrQ si tsom takoktit sQ za
,lohalav erdner kAttOr abAf kniasotlAt
,knwpEn im a ajrAv akEtaGah kanrU za
!lonoh tetereS a loh ,gASroraGam kqrq
avah sAdlA ,suilUj . yyYMM
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