
1 
 

József Attila: Betlehemi királyok 

 

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 

Három király mi vagyunk. 

Lángos csillag állt felettünk, 

gyalog jöttünk, mert siettünk, 

kis juhocska mondta – biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 

Menyhárt király a nevem. 

Segíts, édes Istenem! 

 

Istenfia, jónapot, jónapot! 

Nem vagyunk mi vén papok. 

úgy hallottuk, megszülettél, 

szegények királya lettél. 

Benéztünk hát kicsit hozzád, 

Üdvösségünk, égi ország! 

Gáspár volnék, afféle 

földi király személye. 

 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 

Jöttünk meleg országból. 

Főtt kolbászunk mind elfogyott, 

fényes csizmánk is megrogyott, 

hoztunk aranyat hat marékkal, 

tömjént egész vasfazékkal. 

Én vagyok a Boldizsár, 

aki szerecsen király. 

 

Irul-pirul Mária, Mária, 

boldogságos kis mama. 

Hulló könnye záporán át 

alig látja Jézuskáját. 

A sok pásztor mind muzsikál. 

Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok, 

jóéjszakát kívánok! 
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Ady Endre: Kis karácsonyi ének 

 

Tegnap harangoztak, 

Holnap harangoznak, 

Holnapután az angyalok 

Gyémánt-havat hoznak. 

 

Szeretném az Istent 

Nagyosan dicsérni, 

De én még kisfiú vagyok, 

Csak most kezdek élni. 

 

Isten-dicséretre 

Mégiscsak kiállok, 

De boldogok a pásztorok 

S a három királyok. 

 

Én is mennék, mennék, 

Énekelni mennék, 

Nagyok között kis Jézusért 

Minden szépet tennék. 

 

Új csizmám a sárban 

Százszor bepiszkolnám, 

Csak az Úrnak szerelmemet 

Szépen igazolnám. 

 

 

  



3 
 

Ady Endre: Harang csendül 

 

Harang csendül, 

Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. 

 

Minden ember 

Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumban 

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni. 

 

A templomba 

Hosszú sorba’ 

Indulnak el ifjak, vének, 

Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 

A magasság Istenének. 

 

Mintha itt lenn 

A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 

Az én kedves ki falumban 

Minden szívben 

Csak szeretet lakik máma. 
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Weöres Sándor: Száncsengő 

 

Éj-mélyből fölzengő 

- csing-ling-ling - száncsengő. 

Száncsengő - csing-ling-ling - 

tél csendjén halkan ring. 

 

Földobban két nagy ló 

- kop-kop-kop - nyolc patkó. 

Nyolc patkó - kop-kop-kop - 

csönd-zsákból hangot lop. 

 

Szétmálló hangerdő 

- csing-ling-ling - száncsengő. 

Száncsengő - csing-ling-ling - 

tél öblén távol ring. 

 

 

 

Weöres Sándor: Szép a fenyő 

 

Szép a fenyő télen-nyáron, 

sose lepi dermedt álom: 

míg az ágán jég szikrázik, 

üde zöldje csak pompázik. 

 

Nagykarácsony immár eljő, 

érkezik az újesztendő. 

Míg a mező dermed, fázik, 

a zöld fenyves csak pompázik. 


