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HANYECZ ISTVÁN (Stefanicus Hungaricus Firkász) 

 
Pasziánsz    

    

Meghitt hosszú téli estén  

kártyát veszek a kezembe 

pasziánszt rakok ki belőle 

    

a nyolcas variánst játszom  

saját felemás formátumban 

az ászokra való kirakással   

    

megszokott rutinnal kirakom 

lapot-lapra katonás rendben 

a patinás ósdi kártyaasztalra  

    

az első sort rakom ki először 

majd a többi is helyére kerül  

múlik-telik a hosszú téli este  

    

ezidőtájt fölösleges rohanni  

és a legjobb lépést érdemes   

itt komótosan megfontolni  

    

bölcs lépés jutalma ász lehet  

amit a sorból így kiemelhetsz 

melyre a többi lapot ráteheted 

   

elején vala csupasz az asztal  

növekszik bő kártya halommal  

dolgozni fel hát öreg cimborám 

   

bármi is lészen ma eredmény 

lesz estéd vidám szórakoztató  

s ha nem hát lőn újabb kirakó 
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Régi bölcsek élvezetes játéka  

laza, könnyű, szellemi agytorna 

amint látod fennmarad örökké  

    

E pasziánsz mellé rímfaragó  

Barátokat téli estén vigasztaló   

könnyed Szószövő e hétre való   

 

 

Edző meccs! 

 

Huszonkét viking 

labdára éhesen 

fut ki salakos pályára  

tavaszi napsütésben  

bírónak fütty jelére  

elkezdődik a meccs 

Szélsőnk elfut a vonalon 

menetrend szerinti  

labda érkezik lábára  

egy kis csel jobbra 

no meg egy balra  

és egy remek beadás 

 

Tizenegyes magasságában 

középhátvédünk ott terem 

„Dan The Man” érkezik 

felugorva jó magasan 

ő a labdát hálóba fejeli   

egy-nulla javunkra 

Feléledt az ellenfél is 

remek labdához jutnak 

Tizenhatos magasságában  

buktatjuk az ellenfelet 

szabadrúgást ítél a bíró 

s mit ád Isten nem igaz 
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Elalszunk, kapura rúgják 

De hol a kapusunk gól 1:1! 

Nicklas edző is a haját tépi  

közben hangját fel is emeli  

korholja a fiúkat alaposan 

kiosztja a csapatot de rendre  

meg is lesz az eredménye  

jönnek is a támadások  

szépen sorban ahogyan  

meg vagyon az írva  

ama nagykönyvekben 

nő a gólok száma is 

 

Növekedett a góllövő lista  

beindult a gépezet  

a pályán úgy ahogy szokott 

második félidőre szaporán 

„Lippi” Alex a csapatkapitánya  

ma két góllal volt eredményes  

puttonyában Rickar se’ adta alább  

Kétszer talált az ellenfél hálójába 

Csak a fakta kedvéért Dennis  

talált hálóba az ellenfélnél 

Junior csapatunkat ma ismét  

két vállra fektettük szépen 

 

 

Éden kertjében  

 

Éden kertjében  

csók ajakadról lopva  

vágyott ajándék  

 

ha visszalopod  

téged illet örökre  

ne bánd meg soha 
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bátran vagy gyáván  

este csapdába estem  

szívem raboltad  

    

  

Ciklusok - Édesanyám  

 

Te vagy az nékem 

Aki életet adtál  

Én vagyok az Néked  

Aki életet ád 

Én vagyok az  

Akit éberen dajkáltál  

Nem én vagyok csak az  

Aki téged szeret 

Itt mások is szeretnek Téged igazán 

Mert mi is többen vagyunk 

Többféleképpen szeretünk  

És határtalan a mi szeretetünk  

Neve őszinteség becsület hűség  

Honnan tudjuk? 

Te tanítottál rá mindannyiunkat  

S mivel rossz tanulók 

Diákok voltunk s csintalanok  

Apánk szólt közbe  

Szeretni úgy szabad 

Ahogy téged önnönmagad  

Mert ha csalsz  

Önmagad csalod tőrbe igazán  

Szüleid meg te szeresd igazán  

Mert Szülő holnap te leszel netán 

 


