Válogatott versek 
Anyák Napjára

kisgyermekeknek

IMA ÉDESANYÁMÉRT     

Édes, jó Istenem
hallgasd meg imám,
áldd meg az én drága,
édes, jó anyám!

Mily sok jót tett velem,
el sem mondhatom,
a nevét imámba 
belefoglalom.

Addig vagyok boldog,
míg ő van velem,
éltesd őt sokáig,
Uram, Istenem!
	Erdélyi Ilona


MEGÍGÉREM, ÉDESANYÁM  

De jó lenne, ha ilyenkor
kis kertész lehetnék,
ezerszínű, sok virágból
egy nagy csokrot szednék.

Így csak néhány szálat hoztam
s adom a szívemet,
megígérem, édesanyám:
jó gyermeked leszek.
	Boros Gergely


ÉDESANYÁM  

Sok jó édesanya van  a föld ölén,
De nincs olyan drága, jó, mint az enyém.
Nappal nevel, oktat, éjjel vigyáz rám,
Értem sokat fárad drága jó anyám.
Ő a család szíve, élete erény;
Drága kincse a hit, szeretet, remény.



A NAGYMAMÁKAT IS!      

Gyermekszívemet
hála járja át,
és köszöntök ma
minden nagymamát,
akik szeretve
szolgálnak nekünk,
megértő szívvel
örülnek velünk.
Minden örömünk
megtízszerezik,
s a bánatunkat
mind megfelezik.
Áldja meg az Úr
nemes szívüket,
és jutalmazza
szeretetüket!
	Ismeretlen szerző



MINDEN ÉDESANYÁNAK  

Május első vasárnapján
vidán szívvel jöttünk,
hogy itt minden édesanyát
örömmel köszöntsünk.

Kívánunk az Úr Jézustól
sok-sok boldog évet,
gyermekeik szeretetét,
áldást, békességet!
	Almási Mihályné

BEVEZETÉS ANYÁK NAPJÁN   

Májusi estén szívünk kapuját
kitárjuk csendben.
Ez az est a mi édesanyánknak
ünnepe legyen.

Nyíló virágok édes illata
lengje őt körül,
nyíló szívekkel, zengő ajkakkal
Isten is örül!

Május kertjéből letépünk minden
illatos ágat,
az útra hintjük, így üdvözöljük
édesanyánkat!

Szívdobogásunk köszöntse őt, mint
halk galambbúgás,
s énekünk legyen égbeszárnyaló
orgonazúgás!
	Somogyi Imre


ÉDESANYÁMNAK    

A mi drága édesanyánk
sokat küzd és fárad értünk;
korán kel és későn fekszik:
nagy Istenünk, áld meg, kérünk.

Töltsd be szívét türelemmel,
új erővel, ha elfáradt;
mert anyukánk minden napja
csupa szeretet-szolgálat!
	Varga Erzsébet




TARTOZÁS   

Valakinek én sokat érek,
Valaki bennem többet lát,
Mélyebbre lát az embereknél
S bennem találja meg magát.

Az édesanyám örömének
Én vagyok a felezője;
Emésztő, titkos bánatomnak
Ő az első felfedője.

Tudom: kihullott könnyeinek
Sós cseppjeit én okozom;
Szeretném azért megszámlálni,
Hogy tudjam, mivel tartozom.
	Somogyi Barnabás


ANYÁKNAPJÁN 

Jézusom, kérlek, nézz reám,
És áldd meg édes jó anyám!
Mindig ragyogd be éveit,
Töröld le hulló könnyeit!

Áldd meg, ha szolgál minekünk, 
és ha imát mond érettünk, 
Te hallgasd meg, ha felsóhajt!
Erősítsd szívét, vigasztald!

Hála jó anyánkért neked!
Hallgasd meg kérő gyermeked!
Áldd meg őt, egész életét!
Irgalmaddal te óvd, te védd! 
     Malmivaara Vainő

ANYÁKNAPJÁN   
Istenünk, légy áldott,
Dicsér szívünk és szánk,
Azért, mert van nekünk
Hívő édesanyánk: 

Áldásod add rájuk
Álld meg az életük,
Legyen mindig vidám,
Hangos az énekük.

Hisz ők teszik széppé
Életünk hajnalát.
Virággal köszöntünk
Minden édesanyát.
Varga Erzsébet



ANYUKÁMHOZ!  

Ne légy te bús soha, 
légy mindig csak vidám, 
legyen fénnyel teli a
a te szíved, Anyám. 

A te szelíd lelked, 
te kedves alakod 
mindig előttem van
s én reád gondolok!

Amikor a lelkem 
odabenn kavarog, 
mindig és mindenkor
én hozzád szaladok. 

Felszáll minden este
könyörgő, halk imám:
- Tartsd meg jó Istenem 
Sokáig Anyukám! – 

Legyen fénnyel teli 
a te szíved, Anyám 
ne légy Te bús soha, 
légy mindig csak vidám!
  Kárász Izabella  (Fényből fényességet, )


OLY JÓ  

Oly jó betegnek lenni akkor, 
mikor még él a jó anyánk, 
és érezzük a messzeségből;
két szem vigyáz jól mireánk. 

S mint angyalszárnyon szálló jóság, 
két gyöngéd kéz míg betakar, 
a lelkünk száll a csillagokba, 
meggyógyulni nem is akar, 

mert jó pihenni fehér párnán, 
nézni a furcsa felleget, 
megcsókolni szelíd anyánkat, 
megáldani a két kezet. 

Vadul lüktető lázas fejjel 
néha jól esik pihenés, 
vagy föld porából csillagokba
valakiért az elmenés. 

Mert csak úgy jól betegnek lenni, 
ha föntről Isten néz le ránk, 
és ágyunk mellett fáradhatatlan 
virraszt az édes jó anyánk. 
    Kárász Izabella, (Fényből fényességet, )

     ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ    

Virágcsokor a kezemben,
szeretet van a szívemben.
Csordultig van az örömöm,
édesanyámat köszöntöm.

Kis szívemből azt kívánom,
hogy sok boldog napot lásson,
teljesüljön imádsága,
az Úr Jézus bőven áldja!
	Varga Erzsébet

ÉDESANYÁMHOZ   

Este hogyha fekszem,
Reggel hogyha kelek:
Édesanyám imádkozni
Tanít engemet.

Odaül az ágyhoz,
Megfogja kezem,
Jó Istenről, Jézusunkról
Beszélget velem.

Üdvözítőm, kérlek,
Halld meg sóhajom:
Áldd meg az én anyácskámat,
Áldd meg, de nagyon!
   Csopják Atilla



ÉDESANYÁM SZERETETE    

Édesanyám szeretete
olyan, mint a nap sugára,
amely áldást, fényt, meleget
áraszt szerte a világra.

Lenne bár a szeretetem
olyan, mint a holdnak fénye,
mely a napnak fényességét
visszavetíti a égre!
	Erdélyi Ilona


FOHÁSZ ÉDESANYÁMÉRT     

Hozzád száll fohászom,
minden este, reggel,
gyermek-imádságom,
Úr Jézus, fogadd el!

Tárd ki áldó kezed
édesanyám felett;
segíts nekem is, hogy 
engedelmes legyek!	
	Varga Erzsébet

    ÉDESANYÁM ELKÍSÉR     

Édesanyám fogta kezem,
Amikor járni tanultam;
Még most is emlékezem,
Hányszor a karjába hulltam!

Szeme kísért át az utcán
Egészen az iskoláig,
És a kis kapuban várt rám
Este a késő óráig.

Majd az élet viharában
Anyám szíve tovább kísért,
Bármilyen messze is jártam
Imája mindig utolért.
	Gerzsenyi László




serdülőknek, ifjaknak, felnőtteknek

MI LENNE AKKOR  

Ó, hányszor éreztem
e fájó életben,
hogy nem szeret senki!
..Azért, mert feledtem
- s én nem tudtam szívből -
másokat szeretni...

...Azért, mert feledtem
Őt is, ki felettem
él és gondol reám:
szeretetből adta
azt, ki mindig szeret,
az édes jó anyám.

Ó, igen! Az ember
mind meglátja egyszer,
hogy önzésből szeret,
s hogy senki nem tudja
szeretni - ha rossz is -
édesanyja helyett!

Mi lenne a földön,
ha mindenki önzőn
tudna csak szeretni?
Jaj, mi lenne akkor,
hogyha az anyaszív
nem tudna szeretni?!
	Balog Miklós


ÉDESANYÁM 

Védelmet nyújt hő szíve, karja,
Jósága hibám eltakarja
Tanácsol, táplál, gondoz, szépít,
Hittel lelkemben oltárt épít.

Ha betegség támadja testem,
Imádkozva virraszt mellettem,
Orvoshoz megy, gyógyszert hoz, ápol,
Megfeledkezve önmagáról.

Figyelmeztet és tanít jóra,
Szent Igére, krisztusi szóra,
Nem fárad el javamat tenni,
Boldogságom, üdvöm keresni.

Édesanyám, szeretlek téged,
Hálám, hűségem tüze éget...
Sokáig élj, hogy legyen módom
Minden jóságod meghálálnom.

Az Úr áldjon, vezessen, védjen,
Hogy semmi baj soha nem érjen...
S kívánom, hogy végső óránk ha üt,
A mennyben is legyünk majd együtt.
	Dénes Ferenc



ÉDESANYÁM  

Karjának erős várfala mögött
Kicsi életem boldogan pihen.
Ha szól, ha rám néz, ha megcsókolhat,
Arcom felderül, örvend a szívem.

Nem roskadozok gond terhe alatt,
Ő hordja mindazt nemes hű szívén,
Én csak bevárom csendben, boldogan
Amint sok jóval nyúl keze felém.

Már eddig sokszor hullt könnye értem,
Fájdalom szívét sokszor járta át,
Mikor életem veszélyben forgott...
S rebegett értem sok forró imát.

Én kérem Istent, áldja meg nagyon,
Tegye boldoggá anyai szívét...
S majd fent a mennyben nézze gyönyörrel
Jézus keblén minden gyermekét!
	Dénes Ferenc


ANYÁM, SZERETLEK  
 
Mosolygó arcod eléd állok,
Karod ölelésére várok,
Nézem szép szemed ragyogását,
Hallgatom szíved dobogását...
S míg forró anya-csókod rám hull,
Könnyes arcom kebledre simul
S vallok neked, míg könnyem pereg:
Anyám, szeretlek!

Okom erre kimondhatatlan...
Nincsen rá elegendő szavam.
Mit hű szíved s kezed tett értem,
Nem vagyok képes kibeszélnem.
De igyekszem, hogy minden tettel,
Parányi gyermekéletemmel
Hirdethessem földnek és mennynek:
Anyám, szeretlek!

Mindig az lesz az imádságom:
Isten védjen, vezessen, áldjon.
Legyen sok öröm életedben,
Keseregned értem ne kelljen...
Én örömödre vágyom élni,
Isten nevét imádva félni,
Hogy akkor is lásd, ha nagy leszek: 
Anyám, szeretlek!
	Dénes Ferenc


AZ ERŐ   

- Ugye, édesapám, amikor a sziklát
véres zivatarban villámok hasítják,
viharok rárontnak, habok ráomolnak,
s magas szikla volt ma, s kőszírt marad holnap;
ha a századok nem tudták porrá tenni,
sziklánál erősebb nincsen is tán semmi?

- Nem, fiam. Ott nem lelsz sem érzést, sem eszmét,
csak makacs a szikla. Az erő nem ez még.

- Akkor, édesapám, az a hősi ember,
aki egymaga vív gyilkoló sereggel,
s küzd, ha hősi teste csupa vér, merő seb,
ugye, a világon az a legerősebb?

- Nem fiam. Nézd a föld valamennyi hősét,
mind csak bátor ember. Ez nem az erő még.

- Hát a zsarnok, apám, ki népeket tör le,
s előtte mindenki csak térdelő törpe,
és amerre halad, hervadás a lábnyom,
ő a legerősebb ezen a világon?

- Fiam. Bár ha a föld mind neki teremne,
a zsarnok hatalmas, nincsen erő benne.

- Édesapám! Akkor nincs is erős ember?

- Kedves kicsi fiam! Egy bús, őszi reggel
- kicsiny gyermek voltál, sápadt, apró, gyenge -
az édesanyádat temettük el csendben.
Szép, sápadt arcával, fekete szemével
betegágyad mellett lelte minden éjjel.

Kétes hajnalórán lázas álmod leste,
fáradt volt szegénynek a gyönge, kicsi teste.
Téged sötét árnyak hallgatózva vártak,
ám ő elébe állt a rideg halálnak.

Virrasztva, ápolva, ringatva becézett,
s halovány arcodra visszatért az élet.
Őszi napsugárnál már te ránevettél,
betegséget, könnyet, fájdalmat feledtél.
S őszes sötét felhő könnyét, hogy kisírta,
szegény édesanyád leroskadt a sírba.
Nem volt erős szikla,
nem is termett harcra.
Hervadó virág volt szelíd, sápadt arca.
Magahunyó napfény,
kettétörött nádszál,
s mégsem volt nagyobb hős az édesanyádnál.
Tudod már fiam, hogy az erős ki lehet?

- Tudom, édesapám: aki nagyon szeret.
	Muraközy Gyula.



AMÍG LEHET       
 
Ha édesanyád is öreg lett, 
és te magad is „öregebb“,
ha - miket addig meg se érzett - 
nem bírja már a terheket...
ha kedves hű szeme se lát úgy
az életbe, mint azelőtt,
ha lába ügyefogyottan
nehezebben hordozza őt:
legyen támasza erős karod,
és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva
utoljára kísérheted.

És ha kérdez, felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
ha megkérdez, harmadszor is! 
Magyarázz meg mindent derűsen,
ha valamit nehezen ért!
Üt az óra, melyben 
tőled többé semmit se kérd.
                németből: Túrmezei E.


ANYÁK NAPJÁN     

Nincs szebb a boldog asszony-arcnál,
Míg nézi gyermekét;
S ha rá ragyog a tiszta szempár,
Nem adná kincsekért...
Nincs jobb a hű édesanyánál!
Ha csöndes, halk fohásza felszáll,
Kitárul akkor fönn az Ég,
S a Menny a Földdel összeér,
Az égi üdv a Földre ér.

Ma néktek szól a boldog ének,
Ti, drága, jó anyák!
Minden zengjük áldó Istenünknek
A hála himnuszát!
Szent béke, boldogság kísérjen
Titeket itt e földi létben!
Megáldom lábatok nyomát...
Ma néktek nyilik a virág,
Ma rátok gondol a világ.
 Gerzsenyi Sándor



ÉDES ANYUKÁMNAK   
Édes jó anyámnak
A nevenapjára,
Belefogok százszor
A levél írásba.

Mit írjak? Mit írjak?
Hogy mikor olvassa:
Engemet érezzen,
Engem lásson abba’.

Bíznám a szívemre,
Bíznám a lelkemre.
De szót nem találok,
Sem arra, sem erre.

És fölé hajolva
A fehér levélnek,
Köszöntő szó helyett
A könnyem ered meg.

Mintha az ő fehér
kezére hajolnék,
Mintha őt ölelném,
Mintha otthon volnék!

S ím, mire a papírt
Lassan teleírtam:
Azon veszem észre,
Hogy amit akartam,
Mind, de mind megírtam!
	Szabolcska Mihály


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 könnyhullását, 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!!!
	Dsida Jenő


ANYÁM     

Ajándékul adott téged az Isten,
Ahogy földnek adta a napot;
Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok.

Nyári tűzben vagy a fagyos télben,
Nyomodban mindig virág fakad:
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.

Áldom Istent érted éjjel-nappal,
Áldozatod nem felejtem el;
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom, mit szó sem mondhat el.

Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig gondolok reád;
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát.
	Gerzsenyi László





Édesanyáknak szavalásra:

ÉJSZAKA   

Csend van. Csend, mély.
Sötét az éj.
Minden
pihen.

Én virrasztok,
mert a gondok
súlya 
nyomja

a lelkemet.
Szívemm remeg.
Fiam
beteg.

Csend van. Csend, mély.
,,Ne félj! Ne félj!"
- Rezdül
belül.

Lassan virrad.
,,Bízd rám magad - 
és a 
fiad!
     Almási Mihályné (A szolgálat útján, 11. old.)


HÍVŐ  ÉDESANYA  
Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki gyermekeit
Jézushoz vezette.

A legszentebb ösvényt 
nékik megmutatta, -
az az édesanya
a legtöbbet adta.
Én sem kívánok mást,
minthogy megérhessem:
gyermekeim lelkét 
tudni szent kezedben.

Ösvényeden járva
házadban szolgálni,
velük együtt Téged
örökre imádni.




Felnőttnek,
 (lelkipásztornak is alkalmas):

 ANYÁM IMÁJA     

Sok vad vihar vonult el már fölöttem.
Mindből kivezetett az Úr. Nem értem,
hogy? s miért? De jól tudom, hogy közben
	Anyám imádkozik.

Kifente nyelvtőrét sok ellenségem,
hogy belémdöfje. Most megszégyenülten
vonulnak félre. Nem tudják, hogy értem
	Anyám imádkozik.

Hányszor hevertem Illés-keserűen
a kétség fenyőlombja csalfa hűsén!
Most mégis ujjongok. De otthon csöndben
	Anyám imádkozik.

Az élet útja nem mindig derűs. Én
gyakran jártam az árnyak sűrű mélyét.
Hogy mégis fényben élek? Csöndben? Békén?
	Anyám imádkozik.

Jöhet - míg élek - bármi, én a félést
Nem ismerem. Megyek előre bátran.
Legyőzöm lelkem minden ellenségét...
	Anyám imádkozik.
	Gerzsenyi Sándor


Édesanyákról szóló versek,
tanulságosak,
alkalmazhatók anyák napján is,
de nem anyák napjára íródtak

EGY ÉDESANYA AZ ORVOSNÁL
Az asszony kánaáni.
Szidónból  érkezett.
Jézus után kiáltoz.
A kislánya beteg.

A gonosz lélek gyötri
A szenvedő leányt...
- El sem tudom képzelni,
Uram, hogy meg ne szánd...

A tanítványok durván
Rászólnak: Menj tovább!
Méltatlanul ne zaklasd
A zsidók Krisztusát!

De az asszony nem hátrál.
Jézus elé borul:
Hitét próbára tenni
Így szól hozzá az Úr:

Miként vehetném én el
A fiak kenyerét,
Hogy azt ebeknek szórjam?
- Majd az asszonyra néz.

A kánaáni nőben
Fellángol a remény.
A gyermekéért harcol.
Szemében tiszta fény.

Úgy van, Uram! de lásd csak,
Az eb sem éhezik,
Hisz földre hull a morzsa,
A gazda míg eszik.

Elámul Üdvözítőnk.
Meghatja őt e hit.
Gonoszt verő hatalma
Győzelmesen segít.

Az asszony útnak indul.
Fény villan homlokán,
Mert abba az órában
Meggyógyult a leány.

De nem méltóság díja
E megrázó csoda...
- A hit hatalma győzött,
s az élet Krisztusa!
  Gerzsenyi Sándor



KINCSKERESŐ   

Véleményt kikérni 
anyám elé álltam.
Vasat gyűjtenek most
minden iskolában;
bátyám bélyeget gyűjt,
barátom lepkét,
adjon már tanácsot,
hogy én mit gyűjthetnék.

„Megmondom’’ - szólt anyám.
Majd a Bibliáját 
a kezébe vette,
„a Máté 6:20-ban
választ találsz benne.
Olvasd csak...’’ S a könyvet
máris kinyitotta,
szavaimat várta,
mikor jutok oda.

Olvastam... s már tudom,
hogy gyűjtésre nekem
anyám által kincset
ajánl hű Mesterem.
Rozsda meg nem marja,
tolvaj el nem viszi,
örökre boldog az,
ki hiszi s megteszi.

Én hiszem, megteszem,
de kevés az erőm,
s mert még kicsiny vagyok,
az Úr a segítőm.
  D. Tímár Klára


NEM EJTI LE  

Földgömb az utazási irodában.
Szép, nagy, kerek.
Forgatni is lehet.
Ragyogó szemmel nézi egy gyerek.

S míg édesanyja sorra 
intéz ügyeket, jegyeket,
Ő is bekalandozna 
Tengereket és hegyeket.

De anyai szem ilyet
Szó nélkül hogyan nézne!
„Kisfiam, ne nyúlj hozzá,
mert ha leejted, vége!”

Elkapja kis kezét,
S csodálja mozdulatlan.
Kimennek. Elvegyülnek 
Az utcaforgatagban.

Tűnődik. Hiába hívja
Kirakatok szépsége.
„Ha a jó Isten ejti le,
Anyu, akkor is vége?”

„Minek, kisfiam?” „Hát a Földnek!
Azt mondtad, Ő tartja kezében.
De ha elfárad a keze?
Ha leejti valamiképpen?”

 „Kisfiam, attól sose félj!
Ha leejtené, nagy baj lenne.
De Isten keze oly erős,
A Föld biztosan pihen benne.”

S a fényes, tiszta gyerekszemben
Felragyog a csoda titka:
„Úgy-e, ha az egyik elfárad,
akkor átveszi a másikba?!”
Túrmezei Erzsébet


A LEGKISEBB VÉRTANU  

Anyját, apját börtönbe zárták
Őt a kiságyban nem látták, 
és magára hagyták. 
Éjjel kísérték szüleit el.
S mikor bemosolygott a reggel – 
Egyedül volt a kis szobában.
Sírt anyját kezdte kiáltani,
De nem hallotta senki, senki,
Mert félt mindenki.

Kimerülve a kiáltásba,
Eszébe jutott imádsága.
„Segíts meg Jézusom!”
A vad poroszlók arra jártak.
„Jézust” halván rögtön megálltak
Hisz erre vártak.
Vitték az őrsre a gyermeket.
Ő csak könyörgött: „Jézus segíts meg”!
Mert kis kezét összekötözték,
- Alig négy éves kicsi lányka -
Félve néz fel a vad bírákra.
Kis imádsága egyre hangzik:
„Drága Jézusom,
Erős váram vagy nekem tudom!”

Egy poroszló arcul ütötte.
Mit tehetett? Tovább kiáltott.
„Jézusom segíts meg, Te Áldott!
- Ez is egy álnok!
Minek éljen? vesződni vele?
Mindig kíséri anyja szelleme…

S ott rögtön halálra ítélték.
Máglyák égtek, s rajta a hívek,
Krisztust valló hős keresztyének.
A zsoltár ének 
a máglyán is szállt az ajkakon.
Az egyik őr hozta az úton 
a kisleánykát;
S a tűzbe dobta…
                   *
Ők elmentek, vértanúk száza
Hitükért a kínos halálba.
És nékünk drága az ő emlékük!
Hitünk megújul, s magunkba szállva,
Fogadjuk újból, 
hogy mi is hűk leszünk.
Segíts meg minket Istenünk!



Anyám akarta így!  

 "Hol voltál gyermekem?
 Oly régen várok rád.
Az éjjeli perceken
felejted, hogy anyád
otthon aggódik érted
várva hazatérted?
Hisz tudod, hogy remegve
gondolok minden léptedre,
mert óvni akarlak
minden rossztól,
késő megbánástól,
fájó könnyhullástól,
minden gonosztól!"

"Ó, ne haragudjon, jó anyám,
hogy oly soká maradtam;
hogy tudtán kívül, az éjszakán
egyedül ily sokáig hagytam.
Hol én voltam, az öröm virágzott ott,
szakasztám virágát: új nőtt helyébe,
s megnyugodott lelkem,
mint vándor szokott,
ha visszatér elhagyott lakhelyére."

"Fiam! Hol voltál?"
"A hívők házában, anyám."
"Gyermek, mit beszélsz?"
"Ó, ha én azt mind elmondanám,
ami ott történt velem,
ha az örömöt leírhatnám,
mely eltölté kebelem,
de ah, elmondani én nem tudom,
gyarló a szó mind ajkamon,
csak érzem: boldoggá tett Jézusom,
anyám! Boldoggá tett nagyon!"

"Úgy?? Hát az Isten házában,
a hívők áhítatos körében,
ott, ott töltéd el az időd!
Talán imádkoztál is szépen!
Ah, gyermek, mily bohó vagy!"
"De anyám, örömöm nagy!
És hol ilyen öröm fakad,
ott időzni jó, ott időzni szép,
nem hallani rút szavakat,
ott minden béke sugarát hinti szét."

"Gyermek ne beszélj!
Oda nem mégy el többé soha!
Ily szégyent nem hozol házamra!"
"Anyám ne legyen ily mostoha!"
A fiú kér, a gyermek könyörög,
de hiába, az anyaszív kemény,
fiát nem engedi oda többé,
hol fölgyúlt szívében a hit, remény,
hol átkarolta égi szeretet,
mely a keresztről hajlott le hozzá.
És a szegény gyermek most már csak vár,
várja búsan, mentségét ki hozná??

S így múlik nap-nap után,
már az ősz is beköszönt,
s alig, alig talál mást,
mint elhervadt virágözönt.

A bányából haza jő a fiú,
bérét odateszi anyja elé.
Egy hétnek vége, szombat este van
munkáját szerencsésen bevégezé.
"Fiam, itt van a fele bérednek.
Ezt vedd vissza, tedd csak el magadnak!
Szüret van ma itt a szomszéd hegyen
halld csak a zenét, halld hogy vigadnak!
Jöjj, menjünk mi is örvendezni velük!
Csinálj magadnak vidám perceket!
Víg zeneszónál, tüzes bor mellett
bánatodat mind elfelejted."

A fiú a pénzre, majd anyjára néz.
Eszébe jut Jézus, s hívő barátai.
Ó, hisz titokban mindig ott van velük,
oda viszik, oda fűzik hő vágyai...
Az anya újra szól, a gyermek tétováz.
Majd vad tűz villan fel ifjú szemében:
Fölkapja a pénzt: "Nos, hát menjünk, anyám!"

Meg sem áll, csak a mulatók körében.
"Bort ide, bort nekem! Halljátok!?
Gyorsan hát!? Mit néztek úgy rám?
Féltek, hogy részeg leszek tőle?
Legyek! Így akarja anyám!"
És pohárt pohár után tölt,
és táncot tánc után lejt.

Az anya nézi, s bús arca mögött
titkos mosolyt rejt:
végre felejti hát
a hívőknek társaságát,
s már többé el nem megy oda,
rájuk sem gondol tán soha!

Amikor hazatértek hajnal tájon,
a fiú azt sem tudja hogyan álljon.
Részegen tért nyugovóra...
Azután megint szombat este lett.
A fiú néhány pénzt a székre tett.
Az anya számol: "Ez csak a fele, fiam!
Hát a többi, a másik fele hol van?"
"A másik fele?? Az itt marad nálam,
az éjjel mulatok majd a kocsmában!"
Az anya megdöbben. A gyermek már megy
csinálni magának vidám perceket,
hisz anyja kívánta, hogy így feledje el
a jók társaságát s a keserveket!

S mikor újra jött a szombat este
az anya hiába várta, leste,
mikor jön haza bányából a fia.
Most kellett csak igazán aggódnia!
Pénzünk nincs már, kenyerünk is kevés,
s a gyermek biztosan mulatni tért.
A kocsmában tölti az egész éjszakát,
s eldőzsöli, ó, jaj az egész bért!

Úgy is volt. Csak másnap reggel
jött haza gyermeke, 
lefeküdt, hogy az álom mámorát elvegye.
Amikor fölébredt, enni kért.
De az anya kérdi: "Hol a bér?"
"A bér?? A pénz?? A bér, anyám?!
Eh, hát a kocsmában hagyám!"

"Fiam, gyermekem, mit tettél?
Anyádról megfeledkeztél?"
"Anyámról? Dehogy felejtkeztem meg!
Hisz szavát fogadtam, mint jó gyermek.
Emlékszik, a minap ott a hegyen?
Nem anyám akarta, hogy így legyen?"
"Ah, gyermek, ne gyötörj!"
Az anya szívét a vád mélyen megsebezve,
mérges tőrként hatja át.

Azután ez így megy hétről hétre.
A fiú süllyed mind alább.
Az anya szívét gyötrőn tépve,
mindig újra felhangzik a vád.
Ó, mily szörnyű vád, pokoli tűz ez,
s szabadulni tőle, ah, nem lehet!

"Jaj, gyermekem, a halálba űzöl,
ha meg nem változtatod életed!
Ne menj, ne járj a kocsmába többé,
a hívők házába jöjj el velem!
Emlékszel kebled mily öröm tölté,
ott akartál időzni szüntelen!"

"Úgy anyám? Menjek a hívők körébe?
Hát én akartam, én jártam oda,
de anyám elvitt a sátán ölébe,
s most menjek vissza? Ó, nem! soha!
Én akartam akkor oda járni,
de anyám így akarta, hát tűrje!
Szégyellte fiát hívőnek látni,
most hát nézze, hogy megy örök tűzre!"

"Fiam!? gyermekem!?" az anya felzokog,
de hiába kér, hiába könnyezik,
gyermeke a kocsmába rohan vissza,
hogy ne lássa anyjának könnyeit.

S másnap reggel gyászos hírt kap az anya:
Fia részegen ment a bányába, 
s mint mámoros fejjel dolgozni kezdett,
belezuhant egy mély tárnába.

Az anya futva fut, rohanva rohan,
de nem látja már, csak a halottat.
Megtévedt fiának roncsolt testénél
pokoli, tépő fájdalmakba roskad.

Csak nézi, nézi könnyázott szemmel.
Sóhajt? az ajkát mozdulni látja
hangot is hall? gyermeke beszél?
Suttog.
De nem suttog, égzengésként kiáltja:
- Anyám, anyám akarta így!
És a szerencsétlen anya
halott gyermekének
roncsolt teste mellett
tépett szívvel
a halálba roskad...
   Betkó András


JOKÉBED         
(2. Mózes 2,1-3;4. Mózes 26,59.)

A gyermekemet nem hagyom,
a fiút nem halálra szültem!
A fáraó gyilkos parancsát
nem várom tétlen, megkövülten!

Belső kamrámba rejtem el,
Nílus partján ringassa sajka,
sorsát őrangyalként vigyázom,
leszek ha kell, fizetett dajka.

És ölükbe nem rejthetik
a csillogó királyi termek,
- Nem fáraóé, nem enyém,
de Istené lesz ez a gyermek!

Szunnyadó-síró kisbaba...
Karomba zárom nagy titokban.
Kis semmiség - csipkebokor,
de olthatatlan lángja lobban!
	Siklós József (Szádhoz a kürtöt!, 56 old.)


LEA               
 (1. Mózes 29-30. rész)

Nem könnyű sors: háttérben meghúzódva,
félrelökötten, megvetetten élni.
Emberi megbecsülést nélkülözve,
Istentől áldást reménykedve kérni.

Szolgálni árnyban, Kitartani mégis,
meg nem riadva, bárha visszaverve.
De gyermekei: törzsfők, pátriárkák.
Sebzett asszony-szív beépül a Tervbe.
	Siklós József (Szádhoz a kürtöt!, 55 old.)


MIRJÁM	
(2. Mózes 15, 19-21.)

Asszonyok, lányok dobokat elő!
Győzelmi táncot
járjon ma mind a nő!

Kik életünkre törtek,
gyilkoltak, meggyötörtek,
hullámok alól nem jönnek elő!

Fiat, ha méhetekben kiérlel az idő:
nem kard - örökség vár rá,
mihelyt világra jő!

Szabadító az Isten,
hatalmas és dicső!
Daloljatok az Úrnak,
igen felséges Ő!
	Siklós József (Szádhoz a kürtöt!, 58 old.)

RUT	

 (Rut 1, 16-17; 4,13-22.)

Moáb leánya, nem Izráelé.
De titkos vonzást érez a szívében.
Fiatal özvegy. Mégsem arra vágyik
hogy népéhez ismét visszatérjen.

Jahve vonja már s választott népe.
Ígéret földjén őt áldott frigy várja.
Véréből sarjad - harmadik utódként -
Zsoltáros Dávid, Izráel királya.
	Siklós József  (Szádhoz a kürtöt!, 59 old.)

