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R. VITÁL MÁRIA 
  

Árvalányhaj 
  

Átölelt mezők dísz-fűszála, 

Ringasson az új tavaszi szél, 

Virágok dísze vagy a réten, 

Aranyhajad majd őrzi a tél.  

Legyél ékes toll fejfedőn, egy 

Ábrándos nyári éjszakán, 

Nyiladozz vadvirágok között, 

Horgonyozz kertemben, muzsikálj. 

A meleg szél pergessen hozzám! 

Jöjj, sziklás kertek varázslója! 

  

  

Szél tánca 
  

A Tél búcsúzik Galyatetőn, 

védjegye olvad a hegytetőn. 

Tüzes lángnyelvével a fák alatt, 

hó-paplant szabdal, nyirbál a Nap. 

Forgószél táncával álmodik, 

hó-könnyben a Tél távozik. 

Habos ruhában a fenyvesek, 

ringó, meztelen fát rejtenek. 

Széllel járják a búcsú táncát, 

ölelkezve a Tavaszt várják. 

  

  

Könny-fényű pillám 

 

Könny-fényű pillám reád merem vetni, 

szeretném a bánatot eltemetni. 

Lépteinket a sors szele tépdeli, 

a fájó múlt emlékeit kergeti. 
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Hegyek csúcsára kapaszkodva vágytunk, 

hittük, hogy álmaink valóra váltjuk. 

Az élet csúszdáján mélyre zuhantunk, 

egymás karjában, titokban zokogtunk. 
 

Annyi fájdalom gyűlt lelkünkben dombbá, 

orkánszél repítse bánatunk halmát. 

Vihar szárnyán kormányozzuk életünk, 

álmokkal, tettekkel lüktet érző szívünk. 
 

Sors szétszaggatta álmaim köntösét, 

ölelő karodban érzem, van remény. 

Biztató szavad sajgó szívemhez ér, 

testem párnás válladon pihenni tér. 
 

Életünk színét sűrű könny mossa le, 

szívünk kamráját szeretet töltse be. 

Öntsük bele a derűs vidámságunk, 

örömhírt doboljon a boldogságunk. 
 

Ketten megoldjuk az élet dolgait, 

ha értjük szívünk földjének gondjait. 

Örök szerelem napfénye süssön reánk, 

szárítsa a melege könny-fényű pillám. 

 

 

Édesanyám 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

Könnyedben fürödtem több éjszakán. 

Féltettelek, sorsod oly nehéz volt,  

az emléke is könnyet fakasztott. 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

Nyári záport követő szivárvány 

vagy nekem, ki átvezet az Élet  

varázslatos, ívelt hídja felett. 
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Anya, Anyám, Édesanyám! 

Ha nevetsz, kedvem oly derűs, vidám. 

Az ajkad bölcsességgel vigasztal, 

szavad bölcső-zenével marasztal. 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

Tudom, hogy minden nap vársz reám. 

Megérkezem, a szívedben nyár van, 

szeretet, meleg sugárral támad. 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

Szíved öröm szirmát szórod tán? 

Amíg Te élsz, a bánat el nem ér, 

légy velem örök védőbástyaként. 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

A szíved alatt óvtál, vigyáztál reám! 

A méhedben zsinór kötött össze, 

ölelésed érezzem örökre! 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

Május első vidám vasárnapján, 

lelked tele értünk égő fénnyel, 

csordulásig szíved büszkeséggel. 
 

Anya, Anyám, Édesanyám! 

Köszöntelek Téged Anyák Napján! 

Szeretlek szívem tiszta lángjával, 

gyermekszívvel, őszinte hálával…  
 
 

Múzsa 
 

Testből kiszáll a  

költői lélek, 

Múzsa a tollal 

kezedbe téved. 

Gondolatod a 

pontoknál megáll, 
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vonal mentén 

betűt komponál. 

Papírra vetett 

hangtalan szavak, 

írott emléke 

élőké marad. 

Néma köszönet 

jutalma megmarad. 
 

 

A csoda 
  

Elköszönni akarsz? 

Várj! 

Hová sietsz? 

Lassan lépkedj az úton,  

a végét, kérlek, ne keresd. 

Hagyd uralkodni a vágyad, 

taníts, és szeress! 

A Magasságos törődik Veled, 

gyógyítja a sebed. 

Hiszel a csodában? 

Veled együtt teszem.  

Én is érzem, hogy valaki  

törődik Veled s Velem. 

Látod, a szivárvány színű 

fénysugár átível felettünk – 

Utunkat a nyári nap 

aranyporral szórja előttünk. 

Kérlek, ne vágyj még a túli-túlra! 

Hallgass a marasztalókra! 

Öntsd – égi könnyel – rájuk 

szavad szerető záporát, 

engedd, hogy élvezzük 

Veled együtt a csodát! 

A fényt, mely ragyog és ég 

száz napot és éjt, mert hűséggel kísér. 
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Testvéri szív 

 

Szülőházunk kicsiny ablakán 

bekukucskált a teli Holdsugár. 

Beragyogtak a békés csillagok, 

a félelem sötétsége elhagyott. 

 

Vágytunk a holdfényére gyáván. 

Világítson a házunk táján! 

Álmot szőttünk a közös párnán, 

s álmodoztunk is olykor árván. 

 

Bátorságba öltözött lelkünk, 

elfedte óriás félelmünk. 

Lopakodva lestük, hogy a szél, 

elringatja a fák levelét. 

 

Szűk szobában halvány fénynél, 

árnyék suhant az ablakszemnél, 

fantázia, a fekete folt… 

félelem szelleme, pokoli volt. 

 

Pörögtek közöttünk a viták, 

repültek a porcelánkutyák, 

gyermeki tettet fedi a gond, 

ajtó szemén a szegénységpont. 

 

Testvér-szívet szeretet nyitja, 

izzó parázs, láng és szikra, 

tűzvész soha el nem égeti, 

vihar szele újra élteti. 

 

Falusi szívünk gyermeteg volt, 

felnőtt városin nem esett folt. 

A becsület kíséri létünk, 

ereinkben szülői vérünk. 


