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R. VITÁL MÁRIA 

 
A fény 

 

Fényben úszó mező ösvényére 

hívott a nyári szellő. 

Aranyköpönyegbe öltözött a 

testünk; a lelkünk 

viharvert kabátját 

könnyedén levettük, 

rózsaszín fátyolba 

öltözött borongós kedvünk.  

Mélyre vetett emlékeket 

kavart fel a forgószél, 

frissítette nyári zápor, 

hiába dühöngött az Ég. 

Szemed tükrében tiltott  

gyümölcsöt érlel, magába szív,  

sugarával ragyogva átölel, és 

szíved titkos kamrájába hív.  

 

 

Színes álmok 

 

Az idő múlásával, varázslattal  

toppant elém a természet művésze. 

Fényfonalakkal festett színes képei  

útnak indítottak a valóság szőnyegén. 

Vágyam égre kúszott az álmok  

gyökért eresztő fonalán, amely  

föld mélyén keresztül nyújtózkodott  

a fellegekbe. Fénysebességgel osont az 

égi ösvényen át, a bolygók között.  

Megpihent a Hold vörösen izzó karimáján,  

szikrázó fénnyel tündökölve lebegett előttem.  
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Udvarában bokrétába kötött álmaim csillogtak.  

A Nap felizzott légköre megolvasztotta szívem 

jégsapkáját; a lelkemhez ölelt végtelenben  

féktelenül dobogott a szívem. Gondolatom  

színes szálait gombolyagba tekerte a szél,  

és elrepített az ismeretlen jövőbe, ahol  

virágos szőnyeggel borított erdő alján, a  

vesszőillatú kosárba gyűjtött, szaporodó  

gondok összekuporodtak. A nyírfák tövében, 

a remények dombján  gondolatokba merültem,  

és színes  álomba ringatott a szél zenéje – a vágyak tengerén. 

 

 

Út a Vigadóig 

 

Hozzám vezetett a gyönyörű tölgyes, 

akácos erdőn át a kanyargós út, 

ahol százéves múltú, árnyas lombjai alatt 

együtt ébresztettük a szunnyadó álomból 

– hervadó lelkekben – a vágyat. Emlékre  

telepedett ködfelhőket kergettük a szívünk   

szelével, a búskomor szomorúságot 

léggömbbe zártuk, és könnyedén elengedtük. 

A nyíri szél a Krúdy Vigadó patinás  

épületének tágra nyílt ajtajáig kísért. 

A Nyírség Oázis ékszerdoboza kitárult 

a Sóstói-tó partján, melyben életre keltek  

a kincsek, fényesedtek a gyöngyszemek, 

csillogva tündököltek a gyémántok. 

Az út végén a barátság előszobájában 

fogadtalak, mint egy friss áramlatot.  

Szívünkhöz kúszott indák szoros fonatja 

erőssé tette a lelki kötődésünk, melyet 

vihar nem tépázhat soha. 
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Hévíz aranypalást alatt 

 

Festői látványú zalai domb 

köré fenyők rajzolnak csipkét. 

Aranypalástban ragyog a Hold, 

csillog a Hévízi-tó tükrén. 

 

Szikrázó aranyát szórja a Nap, 

fátyolban táncol a vízitündér, 

Hévíz völgyében reánk vár a csoda, 

tündérrózsákkal a víz tükrén. 

 

Anyaföld ölében a dombok alatt, 

csodálom párás köpönyegét, 

merengek illatos ködfátylában, 

cseppjében lelkem merülni kész. 

 

Szívem kelyhében öröm maradt, 

a csodató hírével útra kél, 

termálvizétől gyógyuló testem 

Nyírségbe viszi  lelkem derűjét. 

 

Csodaforrás a kék Ég alatt, 

hulláma álomba ringatni kész, 

Hévíz város kincsei között, 

átrepülünk az új év küszöbén. 

 

 

Tavasz hírnöke 

 

Ifjú hajtás nyújtózkodik, 

rügyből pattan zöld levél, 

hírnökével most érkezik 

a tájfestő, új legény. 
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Kacsingató napsugárral 

feloldja a jég szívét, 

paplan alól szél úrfival, 

felszállnak a hópihék. 
 

Vándorútról megérkezett 

az új tavasz illata, 

virágszirmát bontogatja 

hóvirág és ibolya. 
 

Harangszoknyás hercegnővel, 

ébred már az új világ, 

csilingelő csengettyűvel 

bólogatva körbe jár. 
 

 

Szúnyog úrfi 
 

Beszökött a szobámba 

a szúnyogék fia, 

lecsaptam éji csendben, 

mert zúgott az ostoba. 

Szúnyog úrfi éhezett,  

édes vérre vágyott, 

nem gondolta, hogy az éjjel 

lopott vérbe mártom. 
 

 

Pöttyös labda 
 

Ha eldobod messzire, 

elgurulna sebtibe’. 

Repítsd fel az ég felé! 

Meglásd, hozzád, visszatér. 

Két karod, ha kitárod, 

öledbe hull, meglátod. 

Lendülettel elgurul, 

szeplős arcán pötty virul.


