ANYÁK NAPI VERSEK

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
mint mikor az anyja karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál,
éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás amennyi sok lenne,
amennyit az anya meg ne érdemelne.

Létay Lajos: Édesanyámnak 
Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna
édesanyámnak adnám.

Anyák napjára
Bokrétát kötöttem jó anyám napjára,
Örül a bokrétám minden egyes szála.
S azt mondatja velem illatos virágom:
Legyen áldás az én édes jó anyámon.

Édesanyámnak
Reggel óta tanakodtam, 
mit mondhatnék Tenéked,
olyan szépet gondoltam ki, 
elmondani nem lehet.
Nem találtam rá szavakat, 
még verset sem találtam,
Minden, amit elmondhatnék 
itt van egy szál virágban.

Ágh István: Virágosat álmodtam
Édesanyám, virágosat álmodtam,
napraforgó virág voltam álmomban.
Édesanyám, te meg fényes nap voltál,
napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.

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. 





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. 

Nadányi Zoltán: Anyu
Tudok egy varázsszót, ha én azt kimondom, 
egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. 
Ha kávé keserű, ha mártás savanyú, 
csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy: anyu! 
Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba, 
csak egy szóba került, csak egy kiáltásba. 
Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz, 
sírásból mosolygás, olyan csuda-szó ez. 
„Anyu, anyu! Anyu!” hangzik este-reggel, 
jaj de sok baj is van ilyen kis gyerekkel. 
"Anyu! Anyu! Anyu!" most is kiabálom. 
Most semmi baj nincsen, mégis meg nem állom. 
Csak látni akarlak, Anyu, fényes csillag; 
látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. 
Látni sietséged, angyal szelídséged, 
odabújni hozzád, megölelni téged. 

Anyának / Nagymamának
Tarka rétről kanyargós út szalad be a vadonba.
- Ünnep van ma, ünnep van ma! - kismadár is dalolja.
Nyári lombok hajladoznak, tarka lepkék szállnak.
Mit adjak e szép ünnepen az édesanyámnak (én nagymamámnak)?
Ez a színes virágcsokor elsuttogja halkan,
amit neked édesanyám / nagymamám mondani akartam.







Anyámnak/Nagymamámnak
Virágot kerestem
Pirosat, fehéret,
Bokrétába kötöm
S odaadom néked.
Nem is kívánok én
Érette egyebet
Csak édesanyámat (csakhogy nagymamámat)
Az Isten tartsa meg. 

Köszöntő
Forró dobogását hallod-e szívemnek?
Minden dobbanása azt mondja: szeretlek.
Szeretlek szívemnek tiszta szent lángjával,
igaz szeretettel, gyermeki hálával.
Anyák Napján most ím, elédbe állok...
A legjobb anyának minden jót kívánok!

Anyáknapi köszöntő
Színes szárnyú kis madárka csicsereg az ágon,
tarka szegfű mosolyog a meleg napsugáron.
Virág, madár, s az én szívem őszintén kívánja:
Édes anyát a jó Isten éltesse, megáldja.

Köszöntő
Egy kis verset súgott nekem a szerető szívecském,
Megtanultam s el is mondom édesanyák ünnepén.
Reggel imám azzal kezdem, 
este azzal végzem,
Az én édes jó anyámat, áldd meg s tartsd meg Isten.

Vass-Várkonyi: Piros rózsa, fehér rózsa 
Piros rózsa, fehér rózsa 
egy csokorba összefogva, 
karjaimban alig fér el, 
alig győzöm öleléssel. 
Vedd el tőlem, édesanyám, 
harmat csillog bársony szirmán. 
Nap csókolta, szél ringatta, 
kicsi lányod szívből adja.

Devecsery László: Köszöntő
Édesanyám, köszöntelek
most e meghitt ünnepen,
azt kívánom most és mindig,
mindig maradj meg nekem.


János Árpád: Köszöntő
Nem bánom, ha korhol, nem bánom, ha zsémbes.
Néha pedig fáraszt, egyenesen rémes,
de amikor elmegy, vágyódom utána.
„Öregedő” gyermek kapaszkodó vágya.
A hangom elakad, a torkom kiszárad,
ilyennek szeretem szerető Anyámat.

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 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!

Áldd meg Isten
Ki az, aki ápol születésem óta,
testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevére,
s ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek,
az én édesanyám ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya,
csak hogy őt az Isten ezerszer megáldja.

Dsida Jenő: Édesanyám napjára
Drága jó Mamuskám, nyár van a világon.
Nap süt le a földre, madár szól az ágon.
Szívünk világában szintén meleg nyár van,
szeretetnek napja fürdeti sugárban.
Tele van a szívünk szép madárénekkel.
Légy megáldva hosszú és boldog élettel!
Takács Irén: Az édesanya
Ha beteg vagy, fáradt, és ha gyötör bánat,
betakar, vigasztal, megveti az ágyad.
- Szeresd ezért nagyon az édesanyádat!
Sokszor bizony rossz vagy, talán nem is láttad 
mikor a két szemén könnyek vontak fátylat.
- Tiszteld ezért nagyon az édesanyádat!
Ő mindig gondol rád, megvarrja a ruhád,
egész nap dolgozik, késő estig fárad.
- Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat!
Gondolj mindig arra, hogy a legdrágábbat
addig kell szeretni, míg melletted állhat.
- Tiszteld, szeresd ezért az édesanyádat

Édesanyám
Ha mosolygó arcod nézem,
Hogyha forró csókod érzem,
Tudom, szeretsz édesanyám,
Szeretlek én is igazán.
Ég felé száll imádságom,
Ami jó van a világon,
Amit remél, kíván szíved,
A jó Isten mind adja meg.
Legyen örömökkel telve
Életednek minden perce.

Édes jó anyám
Édes jó anyám az az imádságom,
Égben lakó jó Istenünk Rád nagyon vigyázzon.
Szórja be útadat gyönge violával,
Jutalmazó két kezének minden áldásával.

Ima
Édes jó Istenem
Hallgasd meg imámat,
Áldd meg minden jóval
Édes jó anyámat.
Áldó két kezedet
Tartsad mindig rajta,
Mosolyogj rá szeretetet
Ne legyen bús napja.

Egy szívem van…
Ha száz szívem volna: mind érted dobogna,
Szelíd arcod mind a százban napfényként ragyogna.
Áldjon meg az Isten, jártadban, keltedben,
hová nézel a virág is ott nyíljék legszebben.
Nincs több, csak egy szívem, csak egyetlen egy van:
Ám, de százzal sem tudnálak szeretni már jobban.
A te neved zengi minden dobogása…
Szálljon reád édesanyám az Isten áldása!

Nagy Ferenc: Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból…
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
A amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

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.





