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Finta Arina Aisa 
 
Réges régen, valamikor egyszer megszület-
tem 
Iskolába jártam, ember lett belőlem. 
Sok mindent megéltem 
Világot is láttam 
Unalmat én nem ismerem 
Szerettem és váltam. 
Lett három gyerekem, unokám is van már 
Új férjet is kaptam, szerelem is várt rám. 
Irkálok és festek 
Fényben jár a lelkem 
Szívemet, lelkemet képeimbe festem. 
Festékből sincs hiány, azt is beleteszem 
Festek fényt, virágot, álmokat és sok mást 
Nézegesd és meglátod, rád is várnak csodák... 
 
Réges-régen születtem, egy hat gyermekes 
vidéki család harmadik gyermekeként. Már 
gyerekkoromban éreztem, hogy vonzódom a 
művészetekhez, de igazából csak a magam 
örömére rajzolgattam. Az 1990-es években 
egy barátom ösztönzésére kezdtem festeni, és megmutatni a munkáimat másoknak. 
1996-ban kiutaztunk Kanadába, Torontóba. Itt a helyi magyarok segítségével sikerült az 
első kiállításaimat megszervezni. Amikor festek, megszűnik a világ számomra, és ott 
vagyok a festményemben. 
Szeretném, ha munkáimmal örömet tudnék szerezni másoknak is. 
Vendég vagyok itt, és tanulni jöttem közétek. 
Tanulni és tovább adni azt ,ami az életben a legfontosabb: 
Sok mindent megéltem, jól, rosszul, de mindig éreztem, hogy nem vagyok egyedül. 
Álmodtam, és álmodok most is, de szavakban önteni nem könnyű azt amit érzek, így 
inkább lefestem őket. A mesterem biztatott. Mutasd meg másoknak is a lelked! Hidd el, 
jót teszel vele! Én hittem a szavában és így most szeretettel meghívlak benneteket a 
Galériámba. 
Legyen sok örömetek benne, és kívánom, hogy nyugalom, és béke árassza el szíveteket. 
Szerelem? 
Ó, az nagyon jó! 
Imádok szeretni. 
És imádom, ha szeretnek. 
Megnéztem magam a tükörben és semmi változást nem látok 15 éves korom óta! :-) 
Nagyon jó ez a tükör! Megtartom! 
Szerelmes vagyok a férjembe és az voltam az előzőbe is! 
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Hát ennyit a Szerelemről! 
Család! 
Az én családom a világ közepe nekem. Miattuk, és értük élek. 
Van egy csomó gyerekem és jó sok unokám, és egy fiatal férjem. Nem tudom, hogy 
hogyan csináltam, hogy ilyen sokan lettünk, de ez nekem nagyon jó! Talán a gyereke-
imnek is van közük hozzá? Azt akarták, hogy korán nagyi legyek. Az unokám egyszer 
megkérdezte: - Nagyikám, neked van hintaszéked? 
- Nincs kincsem. - feleltem neki. 
- De nagyikám, minden öregnek kell, hogy legyen, tudod ha elfárad akkor tudjon pihen-
ni! 
Kanada. 
Imádom Toronto-t. Ott talált rám a boldogság. 
Ismeritek a Kisherceget? Én igen. 
Eljött értem és megszelídített magának. 
Aztán haza hozott ide, a nagy rengetegbe. 
Jó itthon. Miért is? 
Mert mindegy, hogy hol lakik az ember, ha együtt van azokkal, akik szeretik. 
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