„KÖSZÖNÖM ISTENEM AZ ÉDESANYÁMAT!”
– AZ ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE
Nem adhat senki emberfia nagyobbat a másiknak, mint az életet.
Ezt köszönjük meg minden évben az Édesanyáknak, még akkor is,
ha erre nincs megfelelő köszönő szó, nincs elégséges eszköz. A mostani összeállítással segítséget szeretnénk nyújtani az ünnepi készülődéshez, mely sok-sok apró, személyes dologgal tehető hitelessé,
egyedivé. Tegyünk meg mindent érte, és ezáltal az Édesanyákért!
Kevés annál hálásabb feladat van, mint verseket válogatni
az édesanyák köszöntésére. Teljességgel igaz a bőség zavara,
s ennek köszönhetően a mostani válogatásban már igyekeztünk elkerülni a nagyon ismert és tán sokszor mondott verseket. Ezúttal nem komplett műsort adunk közre, mivel sokféle igénynek, és legfőképpen különböző korosztályoknak kell
megfelelni. A dramaturgiai tanács ezúttal is kimerül annyiban, hogy legyen szép a díszlet, virág, virág és virág. Ki lehet
egészíteni néhány szép idézettel, s az is egy kedves gesztus
lehet, ha valahol oldalt, de mégis hangsúlyos helyen elhelyezzük azt a néhány mondatot, amit a gyerekek édesanyjukról, nagyanyjukról mondtak. Szép kis plakátot készíthetünk
belőlük, s a műsor előtt, után együtt böngészheti szülő és gyerek. A mostani versválogatás nemcsak korosztályosan, hanem stílusában, s ha úgy tetszik, lírai mélységében is különböző. Dsida Jenő és Móra Ferenc, Károlyi Amy, Mécs László
és Devecsery László – mind-mind külön egyéniségek, csak a
szép szó és az édesanyák szeretete köti őket össze. A műsor
természetesen egy kis énekkel, élőzenével, hangszeres szólóval tehető emlékezetessé, s azt ugye mondanom sem kell,
hogy a gyermekek által készített – jóllehet kevésbé „glancos”
ajándék – mindig többet ér a drága pénzen vett tucatárunál.
Dsida Jenő:
Óda az édesanyámhoz
Dicsértessél ma Te is itt a földön,
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked
s a földi szívek földig borulását
Te mindenkinél inkább megérdemled.
Nézem, látom a teltzsákú sok évet
és érzem: nekem már semmit se hagy,
de büszke leszek mindéltemig arra,
hogy Te vagy nekem az, aki Te vyagy.
Te vagy az, aki mindenkinek ad,
a szenvedőknek virrasztást, vizet,
Te vagy, akinek mindenki adósa,
s akinek jóval senki sem fizet.
... Hadd legyek hát én az igazi zengő,
kis régi gyermek rombadőlt tanyán
és harsogjam el hozsannás hitemmel
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!
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Beney Zsuzsa:
Anya dúdolja
Azt kérdezed tőlem
hogyan vártalak?
Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jő az alkonyat,
mint ha szellő jelzi
a förgeteget –
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.
Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap illatát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret –
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.
Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget –
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.
Csorba Piroska:
Mesélj rólam
Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam?
És tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad, mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?

Mesélj rólam!
Hogy szerettél?
Engem is karodba vettél,
meleg tejeddel etettél?
Akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem?
Úgy neveztél: kicsi lelkem?
És amikor még nem voltam,
a hasadban rugdalóztam,
tudtad-e, hogy milyen leszek,
milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány leszek?
Mesélj anya,
mesélj rólam!
Milyen lettem,
amikor már megszülettem?
Sokat sírtam
vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?
Ha én nem én lettem volna,
akkor is szerettél volna?
Mécs László:
A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,

senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
Károlyi Amy:
Nagyon kis fiúk dala
Anya kezét fogni jó,
száraz és meleg.
Kerül árok és gödör,
ha vele megyek.
Anya kezét fogni jó,
hogyha kutya jön,
anya kicsit mosolyog,
a kutya köszön.
Anya kezét fogni jó,
hogyha hull a hó.
Egy szavára elkerül
minden hógolyó.
Kék köténye az öböl,
én meg a hajó.
Hajózik a képzelet,
alszik a hajó.
Veres Csilla:
Neked álmodom anyu
Neked álmodom anyu
a napnak sugarát
lágy tavaszi szélben
az aranyszínű ruhát.
Neked álmodom
az égbolt gyöngyeit
mint fürge tündérek
aprócska könnyeit.
Elhozom neked anyu
a hulló csillagot
zsendülő mezőkről
az édes illatot.
Elhozom én onnan
méhecskét, virágot
s megálmodom neked
az egész világot.
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Móra Ferenc:
Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.
Fazekas Anna:
Köszöntő
Hajnaltájban napra vártam,
hűs harmatban térdig jártam,
szellő szárnyát bontogatta,
szöghajamat fölborzolta.
Hajnaltájban rétre mentem,
harmatcseppet szedegettem,
pohárkába gyűjtögettem,
nefelejcset beletettem.
Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,
egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.
Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,
sűrű könnyem lecsókolta,
kedves szóval, lágyan mondta:
„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!” –
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.
Devecsery László:
Édesanyák köszöntése (részlet)
Édesanyám, harmat voltam:
selyem rétre le is hulltam.
Virágokat nevelgettem,
hogy ezután néked szedjem.
Harmat cseppje, eső szála,
könnyű fényt vont a szirmára.
Bokrétámat megkötöttem:
hímes csokor nőtt kezemben.
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Virágos most a mi házunk,
anyák napján meg kell állnunk!
Meg kell állnunk, megpihennünk,
édesanyánk ünnepelnünk!
Anyák napján, édesanyám:
ölelésed az én tanyám.
Az én tanyám: menedékem,
hozzád vezet boldog léptem.
Örömkönnyek a szemedben...
Én ezért most, mondd, mit tettem?
Könnyeidet nem hagyom:
gyorsan széllé változom!
Langyos szélből, arany ágból:
törülköző napsugárból.
Felszárítom könnyeidet,
arcodon csak mosoly lehet!
Mindig, mint a mai napon:
vígság legyen asztalodon!
Zenét hozol tenyeremben,
patak csobog énekemben.
Kiss Jenő:
Anyád szemében
Anyád szemében
ott a nap;
sugarai rád hullanak,
hogy nőj te szépen.
Anyád szemében
ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.
Anyád szemében
ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen...
Anyád szemében
ott a tűz:
ha csüggednél, szívedbe tűz,
lobogjon, égjen!
Szakály Dezső:
A leghatalmasabb
Nem az a leghatalmasabb,
aki ország-világ ura.
Nem az a leghatalmasabb,
aki szelek, tengerek fölött
uralkodik.

Nem az a leghatalmasabb,
akinek a legtöbb öldöklő
fegyvere van,
az sem, akinek legnagyobb
a kincse, gazdagsága,
hanem az a leghatalmasabb,
aki embert szül a világra.
Deák Tóth Ágoston:
Édesanyám
Áldott legyen a keze,
mellyel először emelt fel
a mosoly, melyet ragyogtatott rám,
hogy táplált, gondozott
nappal és éjjel,
legyen mindig áldott, az édesanyám.
Áldott legyen a drága csengő hangja,
melyen énekelt, csitított,
mondott száz mesét,
olyan volt, mint regék
csudaszép harangja
s nekem adta mindig kéretlen
mindenét.
Óvó tekintete is áldott legyen
mely első léptem óvta, elkísérte,
akarta, hogy nekem jó legyen
– nem lehetek elég hálás érte.
Áldott legyen mindig
minden perce, álma,
a gondja, bánata legyen könnyű, áldott,
mert életem virága tőle szökkent szárba,
s neki adnám érte az egész világot.
Csokorba kötném a holdat, a napot,
minden fellelhető gyönyörű virágot,
nem kiabálnék, csak suttognám halkan,
édesanyám, legyél áldott, ezerszer áldott.
Dsida Jenő:
Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Néhány záró gondolat
Minden halandó. Az öröklét csak az anyáknak adatott meg.
(Isaac Babel)
Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi
testbe öltözött napfény! Te Isten szívéből leszállott szent
láng, haláltól nem félő, erős gyöngeség! (Gárdonyi Géza)
Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked
a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik gyermekük. (Örkény István)
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