Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.
(Csanádi Imre)
Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.
(Weöres Sándor)
Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot
én is készítettem
amíg készült,
majdnem tündér
lettem.
(Fésüs Éva)

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a
világra…
(Ady Endre)

BOLDOG
KARÁCSONYT!
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Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
(Dsida Jenő)

Gyertya lángja libben-lobban,
Száz gyerekláb táncra dobban,
Jézus küldte, angyal hozta,
Jaj de szép a karácsonyfa.
(Lendvai Hedvig)

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
(Dsida Jenő)

Tárul ajtó, tárul szív,
Zendül a szoba:
Tündökölve ott virít
A karácsonyfa!
(Elek István)

Cinke szeméről foszlik az álom;
csenget a csengő:
itt a karácsony!
(Sarkady Sándor)

Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
(Fésüs Éva)

Karácsonyfa, karácsony!
Nincs is szebb a világon!
Csilingel a csengettyű:
Szép vagy fenyő, gyönyörű!
(Donászy Magda)

Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág
közt.
Karácsonynak
ünnepe
lépeget a fák közt.
(Weöres Sándor)

Karácsony este
van
csend honol a
tájra
szeretet
szívekben
békesség
hazája.
(Bodor Miklós)

December az úton szánkóval
szalad,
karácsonyi kedvvel kincset
osztogat.
Piros ünnepet hoz, fenyők
illatát,
hóember a kertben kicsípi
magát!
(Fésűs Éva)

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
(Juhász Gyula)

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
(Dzsida Jenő)

Boldog
Itt marad most a fenyő. Itt marad minálunk. Karácsonyt
Kívánok Neked
S amíg itt lesz, mindnyájan ünneplőben
Járja át szíved
járunk.
Meleg szeretet
(Gazdag Erzsi)
Töltsük el együtt
Ha Krisztus százszor is születne
E fényes éjszakát
Betlehemben,
Üljünk le együtt
Elvesznél, hogyha nem jönne el a
A fenyő alá.
szívedben.
(Péteri Judit)
(Angelus Silesius)

Megmaradjon bennünk
karácsonynak fénye,
szent örömben éljen
világ minden népe!
(Devecsery László)

Te, szép zöld fenyő,
köszöntünk mi téged!
Hozz örömet mindnyájunknak
és boldog új évet!
(Petneki Jenő)
Fényben rezeg a fenyő.
Lobognak a gyertyák.
Ünnep van ma, Karácsony
látogatott hozzánk.”
(Gazdag Erzsi)
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