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denürik kell. hogy a Magyarországon
élő kisebbségnek
ugyanolyan
fogaik legyenek és ugyanolyan szabadsagot élvezzenek,
mini mi
itt. Nem nyiighaiunk addig mig ezt a célunkat el nem értük. Ez a
küzdelem egyúttal harc a demokráciáért
a reakció ellen sorainkban.
Magyarországon
és az egész világon. Harc a testvériség
egy
ség jelszavának
teljes
megvalósulásáért
Az ttjiáépitésbeni föl eladat melleit ez népi és demokratikus
kötelességünk
és ngyanil&n éberen kell ügyelnünk és lelepleznünk
az egész világon a reakció áskábk/ásaif, cselszövéseit,
erőszakos
ságait és
mesterkedéseit.

*
Végezetül tudnuifk- kell, hogy kinek köszönhetjük
szabadsa
gunkat békénket, biztonságunkat
és viszonylagos, de egyre emelJiedö jólétünket. Mindennek alánját a Szovjetunió
népeinek
óriási
áldozatai, a Népfelszabadító
harc véres és keserves küzdelmei, vé
gezetül az egész világ demokratikus erőinek kitartó és állhatatos
harca képezik,
t
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LÁSZLÓ,

VÖRÖS

MÁJUS

.Megremeg a iölii, tia mi kilépünk;
millió májust szabad dolgozók«,,
Vörös a csillagunk é s pezseg a vérünk,
s ma meghallgatlak, ha Kimondjuk a szót:
mi a nép vagyunk é s egész Hazánk a bérünk!
Dalos májusi Ma elözöitltiiik!
Munkás máju.s! Ma felköszöntünk!
liékés május! Két kezünk kérted?
Harcos május! Vérünk hullt é r t e t i . . .
Te mámoros május! Te májusi nap!
Népünk erős és épít és szabad!

Ezt a hidat, lásd: mi vertük föl neked,
szűz ölelésként, hogy átfogja Dunánkat..
Csikorgó íagy, zúzos, Jeges szelep
nem csitíthatták lázadó danánkat, mert benned voltunk akkor is és véled!
Dalos május: ma e'özönlünk;
munkás május, ma Mi köszöntünk!
Rékés május – két kezünk kérted?
Harcos mains! Vérünk hullt érted!
le mámorosan vörös májusi nap:
népünk erös. e> hites és szabad*

Nézd földeinket és in ülj velünk. —
már kikukucskál a jövő kenyér . . .
Mi egyre nagyobb -tálatokat eszünk
s kamránk, hitünk és életünk kövér, —
ie vagy, májusi )ó napunk velünk!
Dalos május) Via eiözöniünk!
Munkás mámsí Ma mi köszöntünk!
Rékés máius • két kezünk kérted?
Harcos május! Vérünk hullt érted!
Sohase hiilj ki, Vörös Májusi Nan,
amis: a néped erös* hites, szahad!

Zúgjon Huróuu minden szörnye- аЧки« —
füstöl kéményünk s kér kezünk serény . ,
Mi átöleljük az egész világot,
mi: wuttkásjövo és paraszt remény, —
mi: munkás, büszke, harcos proletárok!
Balos május: ina elözöulünk!
Munkás Moszkva! Ma felköszöntünk!
Rékés Moszkva , , , szivünket kérted?
Harcos Mos/fcva! Vérünk hull érted!
S érted mosolygó, boldog és szabad —
teremtő Május! Vörös virradat!

