Arad magyar marad
Arad!... Arad!... Óh, bárhogy is legyen:
-...A völgyön, lankán, kékelő hegyen:
Bocskor tiporja bár a drága földet.. .
És ti|X>rják sirba bár a „trikolort . . . "
És láng-pallossal sújtson a magyarra:
A hitvány, gyáva, söpredék erőszak! . . .
Szertehulló, muló, rongy erő csak
Minden!... amit romba omlaszt egyszer:
A büszkén győző, ősi, hősi fegyver,
Mit Árpád vére és „Hadúr" vezet;
. . . S a gyáván megcsúfolt rögök felett,
— Hol örök fényben él egy Nemzet-álom:
Az a „Tizenhárom!"
Mely minden szívben oltár lánggal ég:
Sirjából kilép,
S egy biborfényü, tiszta reggelen,
Mint „bosszu-Isten" karja megjelen!...
. . . Zsolozsma zendül, zord bilincs lehull:
A martalóc had menekül v a d u l . . .
.. . S a hely, hol tépő, golgotás kereszt
Glóriája ég' a nemzeten,
Kit egy ezreden, —
Vezetett, védett, óvott Égi-kar,
Omoljon bár minden gyász ma rája, —
Egy reggel, szent — királyi lűliorába'
Újra az lesz, ami volt:
— magyar!
Zivuska Andor.

Ohfóber tsafodihára
Te csonka nép, ha ünnepelni vágvol,
Mig letakar a trianoni fátyol,
Egy ünnep van, mely neked is szabad:
Arad!
Egy ünnep van, a bitók ünnepe,
— Mindegy, öröm vagy bánat lep-e —Hol újra szülöd, mint tél a havat,
Magad.
Itt ültesd el a szived szörnyű jajját!
Kilenc bitó majd sürü lombot hajt rád
S szellő sug majd a levelek hegyén:
Remény!
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Ott van gyökér, mely szétfeszíti majd
A sirkövet! ó Aradon kihajt!
Nem nyomja el a dudva és paraj, (de)
Akarj!
S hs sorsod szörnyű s nem birod magad,
Gondold, hogy most van, most dobol Arad!
S ordits, ha szúr e töviskoszorud,
Bosszút!
Csak meg ne szokd az elnyomást s a morzsát
S a rongygunyát, amit a szolgád dob rád!
A büszkeséged, jaj, ne add oda
Soha!
Hogyan mennél Aradra szolgaszivvel,
Ahol minden fűszálban hősi sziv ver?
Ahol minden kavics, bokor, avar
Magyar!
Ha megtudná, hogy szivedben eladtad
A sírokat, mák szenteket takarnak,
Szemedbe vágná Arad néma szája:
Gyáva!
Szomorú Árpád.

Lesz még egyszer ünnep a világon !
VERSESJÁTÉK.
Személyek: Angyal — Székely leány.
(A jelenet kezdetén a székely leány egy pamlagon alszik,
mellette az angyal áll a koronás magyar címerre támaszkodva.
A kis székely leány hajában hosszú nemzetiszínű szalag. A háttérben Csonka-Magyarország gyászfátyollal övezett térképe, mely
a jelenet végén átváltozik Nagy-Magyarország nemzetiszín szalagokkal övezett térképévé.)
Angyal:
Aludj, aludj székely leány,
És álmodj szépeket.
Ne láss álmodban felleget,
Csak tiszta kék eget.
Járd az álmok birodalmát,
Felejts el minden szenvedést,
Feledd hogy rabló, gaz hordák

