
SODRÁSBAN 2020 
 
DOBÓ GEORGINA 
 
Sodrásban 
 
Sodródó patakként cikáznak soha nem múló  
Érzéseim még mindig Irántad. 
Tavaly télen megházasodtál, melyet fájdalommal  
Élek meg ennyi elvesztegetett év után is. 
Szerettél-e vagy sem, nem tudhatom: 
Szemeid néha azt hazudták, azt gondolom. 
Talán házasságod volt az utolsó tőrdöfés, 
Hisz gyermeked születéséről tudtam. 
Akkor végleg lemondtam Rólad, 
Kiléptem Életedből, soha nem viszonzott 
Szerelmed kötelékéből. 
 
 
Örökké élnek 
 
A szép emlékek örökké élnek, s éltetnek végleg, 
Melyeket Veled éltem meg. 
Két és fél év boldogság jutott, mint „napfényből a jégen”. 
Megkopott képek, melyet már csak CD-n küldtél meg. 
Boldogságot nem adnak, csak fájnak, 
Hisz a Remény, hogy Te és Én, örökké elszálltak. 
Nem is nézegetem nap mint nap őket, 
Tavaly karácsonykor láttalak utoljára rajta Téged. 
Nehéz volt feledni a csodás, gyorsan elrepülő 
Éveket, mit Veled élhettem meg. 
Kapcsolatunk vége mély sebet égetett lelkembe, 
De kínjaim múlnak. 
Sajnálom, hogy e mese gyűlölettel ért véget számomra. 
De Te ezt mégsem érted. 
Fáj, hogy nem szerettél, emiatt égeti lelkem a Bánat. 
Búcsúzom Tőled is, kit nem képes kárpótolni a Látszat. 
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KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 
Haiku 
 
Kidobott Képek, 
Eltépett emlékek, mik 
Éltetnek végleg. 
 
 
Haiku 2. 
 
Eltékozolt Lét, 
Hosszú Évek. Nélküled 
Semmit nem érek. 
 
 
Reggel van 
 
Reggel van még, kávém az ágyban, noha 
Hangyák lepik el néha a házat. 
Nem tudom, honnan merészkednek mindig 
Elő. Irtásuk már fárasztó tevékenység 
Számomra néha. 
Hangyaboly néha egy-két szféra. Steppelni, 
Újítgatni kéne még ezt-azt, lehet, a házban, 
Hogy ilyen esetek ne történhessenek meg. 
Takarítok mindig, ecettel, mely öli őket. 
Viccesnek tűnhet a történet egy városi  
Számára, mégsem az. Faluhelyen ez nagy divat. 
Jobb esetben kint gyülekeznek e parányi „férgek” 
Jelezve az esőt, a hiedelemnek megfelelően. 
Hasznuk is van hát, tegnap reggel lehet, emiatt 
Jöttek. Ma esett. Tettük, hogy ezt a lakásban 
Jelentik, mégis felháborító. 
Szeretnék megszabadulni örök életre tőlük, 
Azt hiszem, nehéz lesz. 
Egy ajtócsere, új küszöb talán segíthet, 
Hogy ne találjanak rám e piciny, szorgos 
Élőlények. 
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