
Εἶσαι ἡ μητέρα μου.
Μητέρα (μάνα), ἡ πιό γλυκιά λέξη στόν κόσμο.
Μάνα! ἡ πιό γλυκιά λέξη μέσα στήν καρδιά μου,
λέξη πού δημιουργεῖ δροσιά πραγματική
στή μνήμη τῶν στοχαστῶν τοῦ καλοῦ.

Μ᾽ ἔφερες στά σπλάχνα σου,
μοῦ ᾽δωσες τό θρεπτικό σου γάλα,
καί µέ τήν καλωσύνη σου καί τήν ἐ�ιµονή σου
συνέβαλες στήν ἀνά�τυξή µου...
Νά, τά σηµάδια τῆς µεγάλης σου ἀγά�ης
�ρός ἐµέ τό �ονετικό �αιδί σου.
Ἡ ἀγά�η σου γλυκαίνει τήν καρδιά,
ἡ ζωηρότητά σου σβήνει τή νωχέλειά µου,
ἡ καλωσύνη σου ξεριζώνει τ᾽ ἀγκάθια τοῦ κακοῦ,
γιά νά βλαστήσουν τελικά τά τριαντάφυλλα
τῆς εὐτυχίας.
Ἡ �αρουσία σου µέ χορταίνει
καί νηστικό ἀκόµη!
Ἡ ἀ�ουσία σου µέ κάνει �εινασµένο
ἀκόµη κι ὅταν εἶµαι χορτάτος!
Μοιάζεις µέ καρ�οφόρο δένδρο,
�ού δίνει εὔχυµους καρ�ούς.
Αἰσθάνοµαι στήν καρδιά µου τή γεύση ἀ�ό τό
γάλα σου �ού µ᾽ ἔτρεφε,
τή δροσιά τοῦ χεριοῦ σου �ού µέ χά4δευε,
ὅ�ως καί τήν �λάτη σου, �ού µέ σήκωνε ἁ�αλά.
Εἶσαι ἡ µάνα µου! Εἶσαι ἡ µάνα µου!
Θά εἶσαι �άντα ἡ µάνα µου!

Ἀνδρέας Bukasa
(Πηγή: Ἱερα�οστολικό Περιοδικό

«Φῶς᾽Εθνῶν»)

Μάνα! Λέξη ἱερή. Λέξη παγκόσμια. Γιατί ἀντανακλᾶ στόν καλό «ἄγγελο» πού ἔβαλε ὁ Θεός δί-
πλα σέ κάθε ἄνθρωπο, ὅπου γῆς,γιά νά συνεχίζεται τό μυστήριο τῆς ζωῆς στόν κόσμο μας. Καί
ὅπου γῆς λοιπόν τά αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης, πλούσια καί αὐθόρμητα, συνεπαίρνουν τήν
ψυχή καί δημιουργοῦν ποίηση.
Τό δημοσιευόμενο ποίημα ἔχει ποιητή ἕνα μαθητή, ἕναν Ἀφρικανό μαθητή. Τό ἔγραψε (στά Γαλ-
λικά) σέ σχετικό διαγωνισμό στό Σχολεῖο του «Lumière des Nations» τῆς ἑλληνικῆς Ἱεραπο-
στολῆς στήν Κανάνγκα τοῦ Κογκό. Τό ἀπήγγειλε στήν ἑορτή πού ὀργάνωσε τό Σχολεῖο γιά τίς
μητέρες τῶν μαθητῶν του - 400 τήν παρακολουθήσανε - μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπα-
παντῆς, πού εἶναι ἑορτή ἀφιερωμένη στή Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί δική μας Μητέρα,τήν Πα-
ναγία μας.

ΕΕἶσαι ἡ Μητέρα μου...
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