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Benedek Elek: 

Fecske, fecske 

 

Fecske, fecske, Isten madárkája, 
Itt a házunk, szállj le szépen rája. 

Áll a ház is, a fészek is rajta, 
Te utánad, hej, mennyit sóhajta! 

 
Fecske, fecske, légy a mi vendégünk, 

Este, reggel csicseregj minékünk. 
Csicseregd el legszebbik nótádat:  

"Szeretem én az én szép hazámat." 
 

Fecske, fecske, ugye legjobb itthon? 
A fészkedért ugye sírtál titkon? 

"Sírtam, sírtam puha kis fészkemért, 
De még inkább az én szép hazámért!" 
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FARKAS CS. TEKLA: LÉGY BÜSZKE... 
  
Légy büszke kicsiny Hazádra! 

Hegyre-völgyre és pusztaságra, 
Kis falucska elveszett dalára, 

A nagyváros híres, hősi falára! 
  

Légy büszke kicsiny Hazádra! 

Festőre, hímzőre, zongoristára, 
Versre, mesére, történetre, 

Fényes és sötét történelemre! 
  

Légy büszke kicsiny Hazádra! 
Sportot űző, gyöngyöt fűző alakjára, 

Arra is, ki vezet, ki tanul s gondol a mára, 
Minden ember lányára, fiára! 

  
Légy büszke kicsiny Hazádra! 

Ne szégyelld, mi rátapad ajkára... 
Dobogjon szíved Hymnusára, 

Nézz szelíden háromszínű zászlajára! 
  

Légy büszke a piros lobogásra, 

Az erőre, mint erekben futó vércsobogásra, 
Légy büszke a fehér havára, 

A hűség tiszta, csalhatatlan szavára, 
Légy büszke a zöld mezejére, 

Mint a remény biztató tekintetére! 
  

Légy büszke kicsiny Hazádra... 
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Szuhanics Albert: 

Hol van Magyarország? 
 

Hol van Magyarország? Tudjátok-e, hol van? 

Ott van a népdalban, a kiérlelt borban, 

őseink sírhantján, vérrel szerzett rögben, 

szőke Tisza partján, fénylő Bodrog-közben. 

 

Tokajnak vesszőin, ringó délibábban, 

ízes szavainkban, kenyér illatában, 

kelő nap fényében, hűs árny rejtekében, 

jövendőnk ott fénylik gyermekünk szemében. 

 

Hol van Magyarország? Európa testén, 

annak is szívében, életet teremtvén. 

Míg van magyar lélek, addig e szív dobog, 

és e vén kontinens örökké élni fog! 

 

Hol van Magyarország? Minden magyar szívben, 

ünneplő lelkünkben, s a nemzeti színben. 

Boldogságra lelünk az Isten tenyerén, 

s jövőnk iránytűje: hit, becsület, remény! 

 

Hol van Magyarország? Körülöttünk s bennünk, 

mert amíg mi élünk, országot teremtünk. 

De ha időnk lejárt, s mi nyugszunk a porban, 

azzal is mutatjuk, Magyarország hol van! 
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Kozma Zsuzsanna: Március 15 

Március idusán 

Március idusán gyönyörű nap kélt fel, 

Hőseinknek napja tündököl az égen! 

Kokárdámat szívem fölé tűzve, 

régmúlt időket idézve 

énekelek Néktek: 

Tanítsd meg a magyar gyermeket, 

elődeit tisztelnie kell, 

múlt nélkül a magyar mit sem ér, 

tanítsd, védje Magyar Nemzetét! 

Tudnod kell a néped énekét, 

búzamezők színét, életét. 

Nemzetiszín táblát szeretnék, 

hol búzavirág, pipacs jól megfér! 

Hisz: 

népem dala tücsökzene, 

fűben, fában ének, 

búzamezők, hegyek dala; 

méhek zümmögése, fű alól 

a zizzenés magyarul szól nékem, 

mindenben csak ő dalol, az én Magyar Népem! 

Magyarnak fájdalma, öröme a szépben, 

szerelem-búbánat mind együtt zenélnek. 

Táncot jár a tücsök cinege-cipőben, 

tipegő, topogó kisgyermek kedvében. 

Ma reggel kertemben dalcsokrot kötöttem, 

Istenáldást kérve elé terítettem. 

Magyar táncok, dalok engem átölelnek, 

szőttesükbe fonva büszke magyar lelkem. 
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Rózsa Margit: 
Magyar vagyok 

 

Magyar vagyok.  

Ereimben Magyar vér pezseg,  

homlokomon verejték tanyázik.  

Magyar volt apám, anyám,  

testemet Magyar fából  

faragott bölcsőben ringatták,  

a templomban magyarul hallgattam 

az imát.  

Kodály dalait dúdolta anyám,  

Benedek Elek meséit itatta velem 

nagymamám,  

a betűvetésre tanított iskolám,  

magyar szerelemmel  

szerettem igazán.  

 

Ha felhők tornyosultak  

odafenn az égen,  

a Napért imádkoztam a  

bársonyos réten.  

piros pipacsok, kék búzavirág,  

ők vigyázták álmaim  

ezer éven át.  

Összetépett lelkemben is  

Magyar vagyok.  

Akkor is,  

ha nem ragyognak fényes csillagok. 

  

 

Itt születtem.  

Itt élek,  

az öt világrész legszebb országában.  

Hallom, ahogyan a szelíd lankákon  

kolompol a gulya.  

Itt még ring a délibáb  

és zúgnak a kék folyók.  

Duna, Tisza, Kőrösök  

várnak rám, s én megjövök.  

  

Szép vagy nekem Magyarország.  

Nekem te vagy a legszebb a Földön.  

Szívem feléd ragyog.  

Imádkozom érted és türelmed:  

Köszönöm.  

Soha nem akartam meghalni érted.  

Csak élni szeretnék benned:  

Hazám.  

  

Emberként.  

Építőként.  

Fiadként.  

 

Itt vagyok otthon.  

Magyar vagyok.  

Magyar. 
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Kodrán Erzsébet: 
Szülőhazám 

 

Magyarország, szülőhazám, 

Te otthont adtál, itt születtem, 

Bár mondják, a nevem nem magyar, 

Mióta élek, azt érzem, 

Tiéd vagyok egészen, 

S te az enyém vagy! 

 

Mert enyém itt a hegy, a róna, 

Az akácok rezgő lombja, 

Az útszéli csipkerózsa, 

Az érparti nád susogása, 

A nyári ég csillagos varázsa. 

Az égen repülő vadludak, 

A szerteágazó dűlőutak, 

A búzaföldek aranyló kalásza, 

A Maros vizének csillogása, 

A lemenő nap bíbor fénye, 

Az itt élő emberek reménye! 

Enyém a magyar szó, a nóta, 

Ahogy fut a vén cigány vonója 

Végig az ócska hegedűn. 

S hangok, ahogy tovaszállnak, 

A lelkem mélyén megtalálnak 

Egy dalt, amit jó anyám dalolt, 

Mikor a bölcsőben ringatott. 

Enyém a csengő a csikó nyakán, 

A fecskefészek a tanya falán, 

S a galambok a háztetőn. 

S ahogy táncolnak a szilaj legények, 

S ébrednek tüzes szenvedélyek! 

Enyém a konok, fekete föld, 

A tavaszi rét, az üde zöld. 

A magyar tél csillogó hava, 

A tavasz énekes madara. 

Enyém a nyár forró napsütése, 

A kék Balaton édes ölelése. 

A budai hegyek, a kék Duna, 

A parlamenti palota. 

És a leégett malom a faluvégen. 

S ahogy őrzi a falut az útszéli kereszt, 

Itt marasztal, nem ereszt! 

Ha a sorsom mégis idegenbe vinne, 

Nyugtot nem találnék! 

Az égen vonuló fellegekkel, 

A vihart kavaró szelekkel 

Porszemmé válnék, 

S hazatalálnék! 

 

 


