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HANYECZ ISTVÁN (Stefanicus Hungaricus Firkász)  
 

Megismerni a Nagyvilágot!  
 

Az ifjú nyalka legény szilaj paripán  
Vágtat végig a napsütötte rónán 
Megismerni vágyik a Nagyvilágot  
Bejárja a Föld vadregényes zugait 
Hajóra száll fékezve bősz tengerét 
Túlélje a vajúdó álmatlan éjszakát  
hogy megtalálja kérdésre válaszát  
–  Miért keresnék távoli csodákat? 
Hiszen hogy élek maga is csoda! – 
 
 

Rögös úton…  
 

Őseim nyomán  
keresem önmagamat 
kutatom jövőm  
 
Megsárgult fotók 
mind egy élet képei  
albumba zárva 
 
Választ kaphattál 
ki merre vette útját 
otthont hol talált? – 
 
Csatára fel hát 
harcba hív a nagyvilág 
oltamat ki ád? – 

 
Ősöknek voltát 
jelent jövőt kutatva 
élem életem 

Farsang idején  
 

Velence szépe  
álarcos bálba hívlak  
rejtélyes maszkban  
 
színes kavalkád  
farsangnak idejében  
télnek havában  
 
szép maszkok mögé 
rejtőznek fiatalok  
szerelmespárok  
 
Boldog szép napok  
vidám mulatozások 
pajkos maskarák 
 
éjnek tündére  
csábításnak mestere  
szépséged bénít 
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Zsémbes anyóka  

 

K evély kiskakas kárál a ködvarázsban  

Ö reganyó tyúkokat etet a falusi udvarban  

D e mekkora köd lett hirtelen itt a kertben  

V arjak hangosan vijjognak fent a háztetőn  

A póka botorkál a fátyolos fehérségben  

R ozsdás-barna levelek szállingóznak a fáról  

Á gakon vígan turbékolnak a vadgalambok  

Zs  émbes anyóka eltévedt az őszi ködben  

 

 

Hófödte tájon  

 

Megdermedt tájon 

fény töri meg a csendet  

dereng már hajnal  

 

Csipkés zúzmara  

fehér faágat díszít  

télvíz idején 

 

szép fehér gyolcsból  

pihe-puha hópaplant 

varázsolt fákra  

 

itt meg egy maci  

brummog a nagy hidegben 

fehér bundában  

 

boldogság fénye  

csillog-vakít szememben 

meseszép télben

Álarcos szépség  

 

Álarcos szépség 

Velencében hódít most 

víg mulatságon 

 

álarcosbálban 

önfeledt fiatalok  

szép kavalkádja 

 

rejtélyes álarc 

színes maszk mögé bújva  

hódít szépséged  

 

esti homályban  

szépsége elbűvöli 

maszkos lovagját  

 

csillagos éjjel  

gondolában csók csattan  

álarcos maszkon 
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Búcsút int az indián nyár  
 

K ödvarázsban lebeg a búcsúzó indián nyár  
Ö römmel sétálok e tiszta selymes világban  
D alolnak vidáman a búcsúzó vándormadarak  

V adludak V-alakban húznak a fátyolos égen  
A ranyszínű levelek suttogva búcsút intenek  
R ozsdás avarszőnyegen ködvarázs terül el  

Á kombákom léptekkel haladok e Tejúton  
ZS ilipes patakhoz érve madársereg zsibong  
 

 

Lopakodik a tél 

 

K ödlepte fátyolos reggelre ébredtem  
Ö römtől ragyog szemem e látványon 
D ércsípte táj mesés fehérbe öltözött  

V illanydróton madarak gubbasztanak  
A csarkodik lopakodik a novemberi tél  
R ózsabimbó árván dacol kiskertemben 

Á lomra hajtja fejét a jó öreg természet 
ZS indelyes faházban kandalló ád meleget  
 

 

Öreganyó télen  
 

K ödvarázsba burkolódzott hát az erdei lak 
Ö reganyó vidáman ébred e fátyolos tájban  
D alra fakadt eme csodás látvány örömében 

V adak gyűlnek seregestül az erdei etetőkhöz 
A kad bőséges eledel éhezőknek télvíz idején  
R őzse lángja recseg-ropog már a kandallóban  

Á d jó meleget öreganyónak a hosszú télben  
ZS ebkönyvébe ír ő állatmeséket Barátoknak  
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Ördög-árokba… 

 
K öd előttem köd utánam az erdőben  
Ö rdög-árokba boldogan betévedtem  
D erékig érő ködfátyolban bandukoltam  
V idám kacagás törte meg az erdei csendet  
A sűrű ködben gyereksereg közeledett  
R eggel óta barangoltak a nagy ködben 
Á llig ért ott a vastag selymes fehérség  
Zs  ebkéssel vágtak léket a zsombékosban  

 
 
Haikucsokor 

 
álmomban kedves  

kék lagúna vizében 

hűsítést vettem  

 

simogat szellő  

selymes víztükör cseppje  

arcomra cseppen  

 

csábító szavak 

mit suttognak a szélben? – 

bársonyos hangod 

 

fényes reggelre  

ébred a felkelő nap 

szórja sugarát  

 

ásítva reggel  

napfényre ébredek jöjj 

lelkem vigasza

fény az mi éltet  

melengeté szívemet 

őszi napsugár 

 

elmúlása jő 

szebb napoknak hódolón 

cudar világom 

 

vágyom a szebbet  

megosztani véled most  

lelkes olvasóm 

 

antik szigeten  

Kirké varázsló isten-  

nő rabja lettem  

 

szívből köszöntlek  

gyermekek édesanyja  

virágcsokorral



SODRÁSBAN 2017 

 

62 

Elköszön a nyár  

  

Világosbarna 

száraz levelet lenget  

az őszi szellő  

 

Elköszön a nyár  

leveti megunt göncét  

új ruhát cserél  

 

Színes levelek  

gyűlnek avarhalomba  

október végén 

 

Véges randevú  

ahol búcsút int a nyár 

és beköszönt ősz  

 

Ősz van csend honol 

a táj világosbarna 

meghitt nyugalom  

 

Apró zizzenés  

levelek közt gyík surran 

riadtan oson  

 

Óvatos nagyon 

fél a találkozástól  

ember hangjától  
 
 

*** 
Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 

http://www.kepzeldel.hu/

