Döme Zsuzsa Anyák napi versei

Anyának

Holnapadó

Az erdőben vadvirágra
leltem és borókaágra.
A réten meg százszorszépet
szedtem. Láttál ilyen szépet?

Hold a fényét naptól kapta:
fényességét éjnek adta.
Az éjszaka záporozva
csillagokra sugározza,
csillagözön virradatra
pirkadatnak visszaadja,
hajnal a fényt rád hullatja:
a holnapot neked adja.

Nézd! Tűzpiros pipacsokat
búzaföldről hoztam, sokat.
Virággal van kezem tele:
hagyd, hogy köszöntselek vele.
Édesanyám derűt áraszt

Hozzád írom ezt a dalom

Menedékem ő, mentsváram,
értem él és értem fárad,
harag helyett békét választ.
Édesanyám derűt áraszt.

Durcás voltam, rakoncátlan,
követelődző, orcátlan,
hisztiztem, ha fájt a lábam.
Nálad megnyugvást találtam.

Erőt ad a köznapokra
zord, zimankós évszakokban.
Világ dolga felejtődjék!
Közelében feltöltődnék.

Hogy’ kérhetnék bocsánatot?
Hogy’ töröljem el bánatod?
Hogy’ köszönjem meg, hogy hatott,
édesanyám, imádatod?

Virágcsokor – el ne száradj,
virágillat – felé áradj,
szép költemény - anyát válaszd!
Édesanyám derűt áraszt.

Előleg volt hódolatod.
Köszönöm minden mondatod.
Félre bú, baj, aggodalom!
Hozzád írom ezt a dalom,
valaki igazán megzenésíthetné!

Köszöntő (Nagymamám köszöntése)

Őrangyal

Figyelgetem órák óta,
kinyílik-e a bimbója.
Hívogatja anyák napja,
szirmát előcsalogatja.

Tanúsítja kora hajnal:
óv bennünket éjjel, nappal.
A hátizsák sok rekesze,
öcsém szakadozott meze

Ha kibomlik, akkor oda-

szorgos kezét úgy megszokta,

viszem virágom, ahova
esik első pillantása,
ébredjen fel illatára.

mint a cérna, tű, vagy kocka,
melyet folyton helyére tesz,
(mert mindig mindent észrevesz).

Ha felébred, szeme körül
táncot járnak - úgy megörül mosolyráncok, szarkalábak.
Köszöntöm a nagymamámat.

Időnként őr. Máskor angyal.
Az is lehet, hogy őrangyal
a mi drága édesanyánk,
azért vigyáz mindig reánk.

Rózsabimbó

Megmondom az orgonának

A csokorban ott bujkálok,
átölelnek tulipánok.
Én vagyok a rózsabimbó,
margaréta mellett ingó.

Megmondom az orgonának,
súgja meg a tulipánnak,
hagyjon helyet gyöngyvirágnak,
hadd nyíljon ki jó anyámnak.

Margarétalevél-hintón
ringatózó rózsabimbóm
összezárja dacos szirmát,
késlelteti kinyílását.

Esőcsepp ül orgonámon,
vízcsepp csillan tulipánon,
harmat gyöngyöz gyöngyvirágon:
hogy átadjam, alig várom.

Rózsaszínű sziromzatom
jó anyámnak tartogatom,
anyák napján leszek bomló
rózsabimbó, szirmot bontó.

Nedves még a virág szára.
Jól illik majd a vázába
lila, fehér, piros, sárga!
Jó lenne, ha volna spárga,
színes szalag, zsinór, zsineg,
pántlika, vagy madzag, mivel
összekötném bokrétámat
köszönteni jó anyámat.

