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FINTA ÉVA

EGYÜTT

BARÁTUNK
TÁVOZÁSA
Ma útra keltek a vadludak.
Lányaid elköltöztettek Téged.
Összerakták ruháid, holmidat,
velük a villamosság is kiégett.
Szabadság  senki foglya vagy!
Poharamat a fényre tartom.
Áttetszõ napkorong fiad,
urnája fölött ég az alkony.
A vadlibák utánad szálltak.
Szétverte hangjuk a foszló felleget.
A macska azóta riadtan nézi,
szobádban lelked miként ténfereg.
Szép volt a hit, és tiszta a mosoly
arcodból néha felnézett a gyermek.
A lét illúziója elbomol
a tájon hideg esõcseppek vernek.
2017. 10. 15-22.

ÚGY LESZ
Csak a testeden át!
Ezt üzeni nekünk a kor
és átgyalogol vesénken májunkon szenvtelen
mint fûszálon ringó bogárra lépünk
és úgy lesz ahogy meg van írva a papírra
és nem ahogy isteni énünk tervezte volt.
2018. 02. 12.
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AKIKET
NEM SZERETNEK
Akiket nem szeretnek: fáznak.
Örökké dideregnek.
Óvatos mozdulataikban
tántorgó fakeresztek.
Arcukon tétovaság fészkel
szájuk szélén alázat.
Szemük medrében sündörögnek
a megfeszített vágyak.
Megtervezik a holnap reggelt
felaprózzák a létük
apró sziget az óceánban
idõre ébredésük.
Magányukra amíg vigyáznak
arccal a falnak dõlnek
siratják amit elkerülnek
a zengõ hegedûket.
2018. 04. 12.

ALUDJUNK
Az álom ring az ég vizében
csillagra lépek én is benne
világokat ölel magához
s bárkáján utaztat az este.
A madarak szárnyukba bújtak
sûrû a hold körül a pára
fenyõk nyújtóznak fel az égig
álmodnak tobozmagba zárva.
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Aludjunk mint a néma kertek
csukódjunk be akár a házak.
Arcunkat feltárja az álom
szemünket elrejtik az árnyak.
2018. 04. 16.

GÉPEK
Olyanok vagyunk, mint a gépek.
Aludni kell, munkába menni,
bekapcsolni és ki- a gépet.
Olyanok vagyunk, mint a gépek.
Az ébredésben édes fények
élesednek, és minden hûvös.
Kitántorog az álom rajtunk,
szemünket átszúrják a tárgyak,
a levegõben szmog köpörcöl,
mellünket döfködik hiányok.
Vízpartra, szerelemre vágynak
tótágast bámuló remények 
olyanok vagyunk, mint a gépek.
2018. 04. 13.
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HAJNAL
Semmi sem altat el engem
száll fel az égre a hajnal
tolla mögül ki-kipillant
éji madár dala elhal.
Várna talán odaátról
fény szigetérõl egy angyal
éberen sürgeti létem
dolgaim rendezi nappal.
Játszani lenne elég év
írni is lenne elég dal
pirkad a szó a papíron
megszületik ami elhal.
2018. 04. 12.
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