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HANYECZ ISTVÁN (Stefanicus Hungaricus Firkász) 

 
Téli idill   

 

Ezer aranyló sugarát szórja  

a vakítón szikrázó tűzgolyó 

ott messze a kék horizonton 

egy bárányfelhőt sem látsz  

 

eme tájon finom csend honol 

a látóhatáron üde szép színek  

Varázsa bűvöl el téli világnak  

látképe csalfa e mesés tájnak  

 

későn érett termései az ősznek 

megfagyva fürtökbe’ csüngnek 

Magjai fázósan itt dideregnek 

Zúzmara hangján csilingelnek 

 

jelezve adják tudtára világnak 

erdei madárnak s éhes szájnak  

az e tájba bóklászó juhnyájnak  

e mezőn éhen ne kóboroljanak 

 

lelsz itt szőlőt zúzmarás fürtöt 

begyed-bendőd is megtömheted 

s idillnek napfényét élvezheted 

itt az ideje venni egy napfürdőt 

 

élvezd hát a hideg tél szépségét 

szikrázó hótakaró vakító érzését  

ád a jó természet mesés látképet 

halandónak pihenést adó szépet 

 

(Angered 2009-01-02) 
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Modern világban 

 

A mai világban mindenütt 

intelligens éber automaták  

ketyegnek a pontos idővel 

 

ahhoz hogy belépj a házba 

kell kódolt mágnes kártya 

plasztikból való – használatra 

 

beütöd a többjegyű kódot  

és már mehetsz zöld az út 

de rohanni itt sem ajánlatos 

 

bölcs elektronikát sürgetni 

azt sem érdemes felesleges  

mert rögtön lezár a védelem 

 

és akkor ott állsz csupaszon   

kártya nélkül kizárva hoppon  

dolgozni sem kell eme napon  

 

bármi megtörténhet a világba’ 

az elektronok fellázadnak néha  

nem működhet örökké a kártya   

  

(Hisings-Kärra 2008-02-21) 

 

 

Téli tankák 

 

Kopasz már faág  

búsan csivitel madár 

Egyedül dalol 

Elhagyta őt a párja 

bánat dalát kántálja  
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Havas reggelen 

Piciny pintyőke kopog 

Ablak párkányán  

Fázik a kemény télben  

Eledel után kutat 

 

Vörös horizont  

Lebukik a tűzgolyó 

Naplemente jő 

Bíborvörös ég alja 

Jő estnek birodalma    

 

Sok kis apró fény 

tárul fel égi világ 

Vénusz csillaga  

Nagymedve sziluettje 

A végtelen Tejúton 

 

Itt lent is eljött  

Sötétség birodalma 

Itt-ott felgyulladt 

Már a színes esti fény 

Faháznak ablakában 

 

(Angered-Gårdsten 2000-11-21) 

 

 

Havas Tél  

 

Havas reggelen  

napfényre ébredem jöjj 

lelkem vigasza 

 

Fény az mi éltet 

melengeti szívemet 

téli napsugár 
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Pasziánsz 
 

Meghitt, hosszú téli estén  

kártyát veszek a kezembe 

pasziánszot rakok ki belőle 
    

a nyolcas variánst játszom  

saját felemás formátumban 

én az ászokra rakom lapom    
    

megszokott rutinnal kirakom 

lapot lapra, katonás rendben 

a patinás ósdi kártyaasztalon  
    

az első sort teszem ki felülre  

majd a többi is helyére kerül  

így múlik a hosszú téli este  
    

ez idő tájt fölösleges rohanni  

és a legjobb lépést érdemes   

itt jó alaposan megfontolni  
    

bölcs lépés jutalma ász lehet  

amit a sorból így kiemelhetsz 

melyre a többi lapot ráteheted 
    

elején csupasz vala az asztalod  

növekszik bő kártya-halommal  

dolgozni fel hát öreg cimborám 
    

bármi is légyen ma az eredmény 

vidám lesz estéd szórakoztató  

s ha nem hát lőn újabb kirakó 
    

régi bölcsek élvezetes játéka  

laza könnyű szellemi torna 

amint látod fennmarad örökké  
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e pasziánsz mellé rímfaragó  

barátokat téli estén vigasztaló   

könnyed Szószövő e hétre való   

 
(Hisings-Kärra 2008-02-19) 

 

 

Az ódon tornácon 

 

Durva lópokróc alatt  

unod már a banánt  

Kényelmes hintaszékbe  

lopod nap sugarát  

Bűvölöd a legyet ami  

Fennakadt pók hálójában 

Eközben fürkésző tekinteted  

a messzi kék égre mered  

 

Sűrű finom fodros 

bárányfelhők közelednek  

Könnyű lágy szellők  

szárnyán lengedeznek  

A távoli horizonton  

sietve tovatűnnek 

hogy eső után égbolton  

szép szivárványt kergessenek 

 

 

Odalenn a friss kertben  

húsvéti bárány legelget  

előre-hátra a tornácon 

hintaszékem ringatom  

amely éles reccsenő hangot ád  

a száraz deszka padlóján 

s eme hangtól riadt meg a 

bárány játék közben a zöldben  
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a délutáni időm elszaladt  

így hát most folytatom  

az üres ábrándozást 

belesüppedve hintaszékembe 

meg mély gondolatimba   

ahol egyedül maradtam  

jó barátaim társaságában 

meg a semmittevés meséjével 
 

(Hisings-Kärra  2008-03-12) 
 

 

Őszi kavalkád 
 

Légy üdvözölve ősi indiánok nyara 

hosszú meleg vénasszonyok hava 

minek nevezzelek őszi napok sora 

boldogan fogad Földnek ezer lakója 
 

Hívogat jó októbernek színes világa 

gyérül már Napnak is vakító sugara 

délre szállott már a fecske madárka 

csalogatja őket is az idő vándorútra 
 

Napnak aranyló sugara ragyogj még 

vidíts fel kicsit-nagyot október elején 

mikor eljő este kopott annak melege 

reggel meg vacog korán kelő emberke 
 

Színes kavalkád fogad az őszi erdőben 

csodaszép levelek kergetőznek a szélben 

forgószél felkapja, majd repíti messzire 

az elfáradt levelet várja az avar fövenye 
 

Jó öreg természet új ruhát cserél őszre 

színeset tarkát selymeset meg barnát 

szépítkezik ősz is lankás hegyek alján 

ahol fürtök érlelődnek Napnak melegén 
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Bor lészen belőle hordók telnek nedűvel 

jó must forr most ősi pincéknek mélyén 

lészen vígság majd hosszú télnek idején 

mámorítja az igaz Barátok verselő kedvét 
 

(Angered-Gårdsten 2008-10-08) 
 

 

Túlélő képzelet! 
 

Élni eme hazug, „jó” világban – valahogy nem jó, 

szárnyalni kétes értékek közt, vad kacagásban,  

göcögő, meggyötört emberek, kínos bő nevetéssel 

fürödni sietnek, tisztítótűzben a piszkos lelkek 

kedvesen szemeznek ők, egymás gúnyos mosolyában – 
 

Nézni, bámulni e Földön a ködbevesző, eltűnő nap 

aranylón tündöklő „Isten-újait” az esti tájban, 

emlékbe adni új generációnak e földi vágyat, 

álomutazásban vélni, hogy e lét aranyba mártott, 

bársonyos kanapén, álmodva tépni lepkeszárnyat – 
 

Szállni magasokba, hegyek közt, kanyargós folyó, 

ezüstmadár kering az ismeretlen tájak felett, 

hol gyerekkorom világa véres csatatérré válik, 

és egy túlélő kiált fel a sűrű gomolyfelhőben, 

megbotlik, összeomlott életén, e túlélő képzelet – 
 

(Angered-Gårdsten  2008-11-15) 
 

 

Lidérces álom! 
 

Élni ebben a mai kusza világban – sehogyan sem jó, 

szárnyalni végletek közt, vergődni kínos kacagásban, 

göcögő emberek, nyavalygó, szenvedő nevetéssel, 

fürödni készülődnek az agyontiport, szomorú lelkek, 

kedvesen kuncogó, rémes halál kéjes mosolyában – 
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Nézni,csodálni az ózonlyukon gyéren átsütő nap 

aranyló fürtökben lehulló szennyes leveleit e tájban, 

emlékbe vésni a régmúlt, lelankadt, elfelejtett vágyat, 

álomutazásban élni, hogy énünkbe a valóság kardot mártott, 

bársonyos pamlagon riadva széttépni ártatlan lepkeszárnyat – 

 

Szállni ismeretlen tájon bombázó-gépmadárral csendes folyó 

ezüstösen csillogó, kacskaringós, békés víztükre felett, 

hol a rajtaütéses támadás után, e táj halott kráterré válik, 

és egy ártatlan, túlélő gyermeki hang felsikolt a gomolyfelhőben 

megbotlik a felnőtt, sikoltva felriad álmából a harci képzelet – 
 

(Angered-Gårdsten 2008-11-15) 
 

 

András Öcsémnek!     
 

H ol vala már huszadik századnak rég elmúlt napja, 

A hol  Gara falvának újszülött lakója kopogott vala, 

N evezetesen ezerkilencszáz-ötvennégy júniusában, 

Y es, annak is ötöd napján, azaz Pünkösd ünnepén 

E ljőve ő, várva várt gyermek, családja bő örömére. 

C seperedett a fiúcska, fedezte fel e csodás világot, 

Z engett az ö hangja vidáman, gondtalan szülői házban. 

 

A  hogy teltek az napok, hónapok, évek e földi sorba’ 

N övekedett is ö, iskolákba került, tanult szorgalmasan. 

D iákévek szép élményeit, gazdag emlékek sora őrzi, 

R ohanó évek hova tűntek, és szülőfalum, hova lettem? 

Á lmokból valóság lett. Siófokra szülőkkel költöztek, 

S zorgos munka gyümölcsét egyre inkább élvezhették.  

 

Ö tletek, álmok sorát gyakorta valós tettek követték. 

T udást, szorgalmat rendre kamatoztatta saját javára, 

V aló-világot teremtve maga s családja boldogulására. 

E ljött az idő, s betoppant szerelemnek gyümölcse hozzá: 

N ékije is ada Isten Feleséget, Gyermekeket sorban  
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É veit feláldozta, és utazott, dolgozott sok más világban: 

V olt ő Ausztriában, sőt forró Afrikában, Szaharában  

E lmesélte kalandjait nekünk a homoksivatagról sorban, 

S ikert siker követ, évre év jőve, s félszázad lett ma belőle 

 

 

Áldjon a Jó Isten  egészségben, bő békességben  

Sok boldog szülinapot kívánunk Tenéked Szeretteid körében! 

Nékem, tollkoptatónak csak ennyi maradt itten hátra, hogy  

Gratuláljak az Ötvenedik Születésnapon illendően  

S mi mind azt kívánjunk Néked: tartson meg téged a Teremtő  

Még vagy ötven esztendőben, hogy Százados lehessen belőled 

Isten engem úgy segéljen, úgy legyen! 

 
E nevezetes nap tiszteletére lejegyeztettek eme sorok 

Siófokon , az Úrnak 2004. esztendejében, annak  

hatodik havában  és ötödik napján  

 

  
Süvítő szelek járnak  

 
Büszkén áll egy tölgyfa  

Lent mélyen hegyoldalba 

Süvítő szelek járnak oda 

Az esti piros alkonyatba 

 
A völgyben sok a rőzse  

Mondtam neked jő este 

Itt az idő szedjük össze 

Legyen fűtenivaló a télre  

 
Megkopott dalt zengnek fák 

Dúdoltam halkan a dallamát 

Mondottam csendben imám 

Hittem a jövöm jobb lesz tán  
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És mennyi idő a múlté már 

Süvítő szél ablakon ki-bejár 

Büszkén hittem jobb jövő vár  

Elkopott szónak súlya nincs már  

                                                                 

(H-Kärra 2008-06-06) 

 

 

Hóvirág 

 

H ívogat csalogat tavaszi napsugár   

Ó riás léptekkel közeleg a megújhodás 

V irít már az első hírnök a hó fedte lankákon  

I  gaz a medve még igazak álmát alussza de 

R ezdül a világ emberek is kimerészkednek  

Á lmából felébredt e kis virág is szerényen  

G yorsan kap erőre s e tavaszt így köszönté  

 

(Angered-Gårdsten 2009-03-13) 

 

 

Árvalányhaj 

    

Á rulkodó apró titkos jelek  

R ólad mindent elmesélnek 

V idámat szomorút s tudnivalót 

A lkalomra illőn szépet diszkrétet 

L obogó szép hajad kócolja a szél  

Á mokfutás itt ez végtelen rónán  

N evet az úr a homoki ördögfia  

Y es meghajtod előtte kócos fejed 

H alkan muzsikál a süvítő szél is 

A lábbhagyott vad száguldása 

J aj mennyi bús sóhajtás utána   


