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Katyn                     2009.02 22. 
 
Hogy tarkólövés után 
Mikor átfordult a teste: 
A Lengyel Nép az: Oroszt 
Miért nem szerette?! 
Nem tudom… 
S a szibériai úton 
Hány  Nép veszett el…! 
S győz a HATALOM: véres kezekkel 
 
Magyar, Lengyel: két jó barát: 
Fájlalják is egymás baját; 
Nem hiába volt Bem apó itt- 
S pár magyar ott- Katynban: 
Azóta is osztozunk 
Az elnyomásban, s a kínban; 
Mely pusztította e két nemzetet 
Csak most másképp hívják.!. Értsd ezt meg! 
..Süketnek, s vaknak ne valld magad 
Amíg nem szabad a szabad akarat! 
 
 



A kommunizmus mártírjainak emléknapján 
                    Katyn kapcsán                                  2009. 02. 25 
 
 
Drága testvéreim:- Lengyelek! 
Akkor is, most is figyelt a szeretet! 
 
A katyni erdőben szedett virágokkal 
Rakjátok körbe az ötágú csillagot- 
Hisz népetek virágai pusztultak ott 
Őszinte, igaz hazafiként 
Nem törődve a felettük osztozó világokkal…: 
A Vörös Ördöggel: -ki  orrlikán ként, 
S halát fújt ki a Világra, s Rátok 
Ki miatt azóta is kiáltott: 
Második János Pál 
S milliókkal: én is kiáltok. 
Az Istenhez, hogy adjon lelki békét. 
Nekünk, s Nekik 
Míg kihantolt kezeik 
Mutassanak rá Káin bűnére: 
Pusztítva a Hazafit, tanítva hűségre 
A későbbi nemzedékeket 
Hisz mindent megtesz a Gonosz, amit lehet…. 
 
Hisz gulágokba, s német táborokba 
Is elhajtotta ártatlanok ezreit 
-Kik miatt Európa rítt…- 
És sokan hitték: Isten meg van háborodva…. 
Hogy még ezt is megengedi 
Hogy a sátán vérszomjas szája nincs még teli: 
Bizonyították azóta a délszláv táborok 
Hol az Auswitzinél borzalmasabbak voltak az állatok 
Mert Ember Nem tesz Ilyet 
Bármi zászló is leng felette 
S Katynban a győztes ki lett?? 
Kit temettek: vagy aki temette?!? 
 
+ 
Tán’ mi is eltemetjük 
Az önkényt, a kardot 
A fegyvereket, a bombákat 
S talán egyszer 
Mindenki szívébe a szeretet árad 
Hisz Ti is- odalenn: BÉKÉT akartok!! 
 
 
 
 
 



 
A mi Zorrónk- Fletónak                   2009. 03.01. 
 
Látod:, Zorró tett a népéért valamit 
Ha nem is sokat- hát: keveset; 
Megtette: amit lehet; 
Legendák mesélték rég nem volt harcait 
 
Mégis szerette a nép 
Bár lehet: Ő is sarcolt, rabolt 
Szeretett volna  magának:- még … 
Ki tudja…:-oly régen volt 
 
De megérezték a szegények- 
-Mikor értük tett-- : Érted?! 
S felnagyították Jótetteid 
Tudom: messze volt, nem itt… 
 
Érezték, hogy velük van, s értük 
S Te úgy érzed: ÉRTED élünk… 
S nem fordítva- ez szomorú 
Kiben düh gyűlik- kiben ború 
Ellened 
Szeretteiddel mentened 
Kellene magad 
Míg el nem söpör a nép-akarat 
Vagy jótetteiddel konzerválni helyed 
Amíg nyakadon  van fejed 
Hisz Te sem akarhatsz rosszat mindenkinek 
Hisz Belőled élnek a multik,s a klikkek! 
 
Március  tizenöt : /kétezer kilencben/             2009.o3.18. 
 
A kokárdámat levettem 
Úgy érzem: szegényebb lettem 
Egy forradalom-hiányos évvel… 
Egy szomorú valóval 
Egy nélkülözhetetlen hévvel 
Egy szabadság-vággyal 
Egy őszintébb világgal…! 
 
Nem keltek fel március idusán 
Az ifjak 
Legföljebb hőbörögve a kocsmában 
Ittak 
Szidták a Rendszert, de ellene  
Nem tettek 
Ettek, böfögtek, majd elégedetten 
Hazamentek 
Bekapcsolták a tévét-: nekik jár 



A Szórakozás: 
Kenyér és cirkusz- régóta; 
És semmi más 
Igénye a léleknek, s a testnek 
Lehet!… De ezek viselői olyan restek!! 
S nem olyanok, mint voltak az elődök!- 
-Ők  csak magyarok 
És nem Honpolgárok, és nem Hősök! 
Oldalukon kardjuk nem ragyog 
És szívükben sem él a Láng 
Mellükön nem kokárda; 
Hanem bumeráng! 
 
Búcsúztató                  2009.04.10. 
 
Elköszönt a Ferink 
Kinek a tolla 
Kinek mandzsetta gombja 
Bánja… 
Felszívódott a BúsMagyar éjszakába 
Ott gyűjti tovább vagyonát 
S belevájja még fogát 
Abba, mi meglopható, ami link 
Amit átjátszanak a multik--- Neki 
Nem sírunk Utánad 
Viszont-ne-lássunk:- Feri; 
Elég volt miattad a Düh, s a Bánat!… 
Örülünk, hogy szedted a sátorfádat! 
 
 
 
 
Böjte Csaba Tisztelendő Úrnak       2009. 06. 04 
 
         Trianon kapcsán  I. 
 
Széttépték az országunk 
Mint Sámson az oroszlánt 
Tán egységre még vágyunk 
De megfáradt már rég hazánk 
 
Trianon egy dátum lett 
A történelem könyvekben 
Gyalázatos- vagy hőstett?? 
Vérben ázott, vagy könnyekben 
Szép hazánk : tudják a diákok; 
A sok fájdalomból hullott átok 
Meg nem fogant…: 
A gyűlöletet borítja a hant… 
 



A nemzeti érzések 
Lassan elvéreznek 
Június negyedike még seb, 
De az unokák alig kérdeznek 
-S az ünnepségre el sem jönnek! 
-Hódolnak a bús közönynek     
-Vagy alkoholba fojtják bánatunk 
Óh! Ilyen lett a huszonegyedik századunk! 
 
Trianon kapcsán II.             2009. O6.05. 
 
Magyarország nemcsak volt; 
Lesz is 
Ha a határok leomlanak,a holt 
Parancsok elavulnak, 
A baráti kezek egymás felé nyúlnak 
S összefonódnak, egységes Világot alkotva; 
Európa nem lesz a népek pokla 
 
A vezetők egymás ellen 
Nem uszítanak 
Aki gyenge jellem 
Nem kormányoz: 
Egyedül marad 
S a csatlósok is a jó oldalra állnak, 
Jó lesz végre Magyar Hazámnak! 
 
A nyitott határokon át 
Bejárhatom a Régi Hazát 
Megkereshetem az ősöket, nem bántanak: 
Magyarságomért, s ki az is marad 
Nem háborgatják többé 
Mert a szív  nem válik röggé 
S egymást támogatva, segítve 
Épül majd az Új Világ,: Szeretetre, Hitre! 
 
 
Trianon után   2009. 06 06. 
                    III. 
Kettévágott városok, és falvak 
Dacosan összezárt szájjal- 
-Vagy hangosan jajgatnak 
Megvénült, keseredett vággyal; 
Néznek az évfordulóval szembe…: 
Mint aszott tetemre 
Látva : szétkoncolt földünket 
És bús sóhajtás járja át 
Június negyedikén a Magyar Hazát 
Mily fájdalmas e gyilkos ünnep!… 
 



Tán feledjük el, ne is emlegessük 
Most is: a nagyhatalmak döntéseit lessük: 
Kik felettünk, Rólunk határoznak; 
Amit érdekeik kívánnak- 
Nos : azt hoz a holnap 
Nekünk… S Nekünk, a Magyarnak: silánynak 
Majdcsak …: beleegyezési jogunk van 
S foroghatunk majd holtunkban 
„ Idegen ország” földjében 
S eladják Hazánk ; most is- -zömében 
 
Minden eladó, de talán 
A lelkek : NEM, s az igazság asztalán 
Azokra,kik felettünk  ránk kockát vetnek 
Őseink; a Magyar szentek 
Esdeklik a büntetésük 
S mi lessük majd a gyászos végük!! 
 
Megadatik majdan-Már úgy van?! 
Ha máskor nem majd álmunkban 
Hogy az igazság pallosa 
Utolszor nálunk van 
Mária országát megvédi az Isten 
Édes Hazánknál 
            Magasztosabb nincsen 
Magyarnak lenni nem szégyen:- 
           -Dicsőség! 
S csonka országunkban 
           Beköszönt a bőség! 
 
 
 
 
Miszilisz levél O.V.-nak              2009.06. o6. 
 
                     /Köszönöm, hogy felhívtál/ 
 
 
Beleöregedtél a rendszerváltásba; 
Válladat lehúzza, mint a táska 
Az öreg diákot… 
Nehéz megváltani a Világot! 
-Pláne, ha magyar ! 
Mely tétova, s hogy mit akar; 
Ritkán tudja 
Csak ami fáj 
Untalan önköreit futja 
S ha muszáj 
-De csak akkor!- Megy el szavazni 
Úri huncutság!! 



Majd  fenyeget a kaszni!! 
-S hogy  Jövőjük, vagy múltjuk Rád 
Bízzák:-- Bizony félnek! 
Számtalan vasfogát érezték a télnek 
Mely beléjük harapott… 
Mutasd meg nekik a Napot! 
Mutass Fényt;- kiutat e káoszból 
S az Igazságra építsd terved 
Elég volt a káoszból! 
Mit tegyünk, hogy letegyük a terhet 
Mit hatvan év ránk rakott… 
Ne ránts az istrángon nagyot! 
Engedd, hogy a szekér szaladjon… 
S add, hogy vezetésed nyugtot adjon 
Barátaidnak, s az ellenfeleknek 
Jó vezérünk légy 
S akkor majd szeretlek! 
 
 
 
Október hatodika              2009. 1o. 04. 
 
 
Ki lesz Ma már vértanú 
A Hazáért, vagy bármi másért ?!; 
Inkább a pohár után nyúl 
S nem hal meg az igazságért… 
 
Megölték szívében a Magyart; 
Nem érzi honának e teret 
Mert e nemzet: kit karjában tart, 
Börtönnek érzi azt, és mehet 
 
Nyugatra, keletre : 
Megvalósítani önmagát…- 
És sírva, vagy nevetve 
De elfeledi a Hazát…! 
 
Egy vörös nyakkendő        2009 10 20 
 
 
Egy vörös nyakkendőt 
Leltem a kukában 
Megsajnáltam,  
De nem bántam… 
Régen ott volt már a helye; 
Hogy ott van most is: épp ideje: 
Elmúltak a fényes szelek 
El is fújtak: amit lehet: 
Erkölcsöt, és Igazságot; 



Felforgatták a Világot 
Felforgatták,  
- Rendet nem tettek 
Megvezettek, hitegettek: 
Álságosan bűnbe vittek- 
- .Csalódtak is, akik hittek 
Kidobták a vörös hurkot 
Lefosztották a mázas burkot 
S mi rothadt:- elvetették: 
Ej,a Vörös nyakkendőt:- 
 - A jelet, az elrettentőt 
Bizony: - a helyére tették ! 
 


