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HANYECZ ISTVÁN (Stefanicus Hungaricus Firkász) 
 
Kedves Barátok  
 
K  ikeletnek eljött már az ideje, 
E lfogyóban Télnek fagyos reggele, 
D idergett már a hajnal is eleget, 
V égre feledhetjük e hosszú konok telet, 
E mbert s állatot megviselt e zord idı, 
S  várjuk is Természet ébredését, mikor jı. 
 
B ekukkantunk éjnek idején az Internetre, 
A blak ez a világra, meg a sok ismeretlenre,   
R ákattintasz egy linkre, s már a honlapon vagy, 
Á tsuhannak file-ok őrben a világ minden tájára, 
T alálnak is ott az éter hullámain jó Barátokra,    
O dahív az anyanyelv, s prózára, versre kelnek,   
K  edves szóim most honi Barátokat illetnek. 
 
 
Memento mori! Jacob Peter Boomsma  
 
Mélázva ülök a reggeli csendben  
A hajnalnak e kusza sötétségében  
Elıttem vala fényképed keretben  
S jı bánatnak könnye szemembe 
 
Nézd csak mennyi év elszaladt 
Gondtalan itten e földi világban 
Te pedig nıttön-nıttél boldogan  
Jézusnak szentelve e földi létedet  
 
Adtad élted s éned Isten kezébe  
Számtalan hétköznapi örömödet  
Szétosztottad szerényen hívıknek  
Az Teremtı világát Szeretteiddel  
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Istennek útjai kifürkészhetetlenek 
Sok földi jót rabolt el az élet Tıled 
Ne búsulj Te már az örök világosság 
Útját járod, bearanyozva másvilágon 
 
Jacob kérlek figyelj egy kicsit reám 
amint elnézem e földi élted stációit 
boldog vagyok hogy Isten ajándékát 
velünk is megosztottad e földi létben 
 
Sok szépet éltél meg boldog családban 
Istent hően alázattal bátran szolgáltad 
S lám az élet mégis mily Igazságtalan  
Ígérem néked mindig velünk maradsz  
 
Szemed ragyog  és csillan fel boldogságtól  
játszottál jóbarátokkal vidáman golfoztál  
Istent teljes alázattal s hőséggel szolgáltál  
Igét hirdettél és emberekbe hitet plántáltál  
 
Kezem most csendben imára kulcsolom 
Istenhez halkan szólanék kérve szépet  
Elıször Teérted Jacob  majd Szeretteidért  
Mert Ti vagytok nékünk Isten ajándékai  
 
Kedves Barátaim drága Boomsma Család  
Aranyos Barbro a jó testvérem Dave 
Bájos Erika Karin Nagyszülık Testvérek  
Jacob már a „végtelen vizeken” száguld 
 
Tudom soraim fájdalmat okoznak néktek  
Jacob! ég veled vezessen mécsesnek fénye  
Vitorlád feszült jó széllel száguld tengeren   
Fékezz hullámokat s hajód örök vizekre ér 
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Itt állok kezemben egy szál piros rózsával  
Sírhantodra teszem, a sok ezer virág mellé 
Én nem búcsúzom, tudom Isten velünk van  
Mosolyod, emléke maradt nekünk holnapra  
 
Sajgó szívünkbe tisztán vagy, örökre, bezárva 
légy boldog Isten országában a „másvilágban” 
Tudnod kell, hogy mi örökre melletted vagyunk 
Mécses fénye, piros rózsa kísérjen örök mezökre 
 
„Miatyánk ki vagy a mennyekben 
szenteltessék meg a Te neved.....”   
 
Drága Barátaim!  
Ajánlom fenti soraim Barbronak, Davenek  
Erikának, Karinnak és Szeretteiteknek  
E sorok lejegyeztettek az Úrnak 2007. évében 
március havának 17 napján az Úr legyen veletek  
vezessen a Választott utatokon Titeket 
úgy legyen, Isten engem úgy segéljen Amen  
 
 
Esti álmodozás   
 
Áprilisnak havában, késı esti homályban  
Bandukoltam, lépegettem a kihalt utcában 
Gondjaimat summázgattam szépen sorban  
Az eltőnı nap gyönyörő szép látványában  
 
Most még vörösen izzik az égnek alja  
Az ébrenjáró álmodozót magával ragadja 
Hanyatló napnak sugarát már felhı takarja  
A lebukó Tőzkorong még szemem vakítja 
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Ezer színével festi meg kék égnek vásznát 
Hirtelen úgy érzem, előzte szívem bánatát 
Egy pillanat és máris újra festi az égi tájat  
Eme látvány szépsége engem is elkápráztat  
 
Csak baktatok így tovább a hővös estében  
Csodálva nézem e mesteri vásznat az égen  
Ahol lopakodva elıjı a Hold e sötétségben 
Így ámuldoztam gondtalan egy késı estében       
 
 
Történelem árnyéka  
 
Történelem árnyékában apró kis intelem  
Sok fellázadt nép miért e nagy zsongás 
Jól vigyázz mert a fémpallos lesújt 
És a zsarnok feje majd a porba hull 
Mennyi vér tapadt eme uralkodó kezéhez 
Lázad már a tömeg halk szavak suttogják 
Meghalt a király s éljen a király  
Köztársaság nélküled kiáltják ık Vivát 
 
Titokban menekül a trónfosztott nép  
Szürke hétköznapok jönnek most tudod 
Bérenc lakájok sorsa eldobott megunt kolonc 
Máglyára hát velük áhított szabadság vár  
Hosszú zord alagút szabadság fénye vakít 
Jı, apró léptekkel közelít s titokban hatalmába kerít 
Szabadság édes mámora vadon üldözöd a régmúltat 
A te kezedhez is vér tapad mily egyedül érzed magad  
 
 
Haiku 
 
Sirályok jönnek  
Vidáman vijjognak már  
Tavaszt köszöntnek  



AMATİR KÖLTİK ANTOLÓGIÁJA 
 

11 

Nyitnikék dalol 
Kopár faágon reggel  
Párja csivitel  
 
Isten ujjai  
Melengetik Földünket  
Megújhodás jı  
 
Üdv Barátoknak  
Itt lelkesítem ıket  
Verset írjatok  
 
Harmatos gyöngyök  
Ezüstösen csillognak 
Napnak fényében  
 
Deres gúnyában,  
rozsdás levél, kopár fán, 
táncol tétován  
 
napnak sugara  
gyéren melegít avart, 
mely csendben zizzen  
 
rezzen sok levél 
riadt gyík futva oson 
sövény peremén  
 
védelmet remél  
kutatva rejtekhelyét  
ıszi lomb alatt  
 
 
 



SODRÁSBAN 2007 
 

12 

Hajnali idill  
 
A rideg-hideg feszült meg a téli tájon 
S fogcsikorgató havas kép láthatáron  
Kietlen itt minden a sötét fázós utcákon 
Egy lélek se jár ott kint hajnali órákon  
 
Odabenn csend honol a korai hajnalon 
Álmos szemem bámul a deres ablakon 
Nini mit látnak szemeim csodát fákon 
Kertem zúzmaragúnyát öltött e napon  
 
Fehér gyolcs csillog szikrázik vakítón  
Rozsdás sárga bogyók, színesek, virítók 
Téllel-széllel bajt vívnak konokul kitartók 
Eme idillt lekopogom nyomban e ponton 
 
Cirmos cica dorombol pirkadó hajnalon  
Hízeleg s finom bundáját érzem lábamon 
Korai fény megcsillan a fehér tappancson 
Barátok, köszöntelek én Titeket e sorokon  
 
 
Szeretlek, tél  
 
Szeretlek tél mikor csendre int az éj  
Mindent, ami fény sötétségbe ejted 
Jégvilág panoptikum kincsét rejted 
Bár gyér napnak ereje mégis remélj  
 
Ezidıtájt dereng új felismerés 
Téli csendnek békéje ez a lét 
Halld e csendet, vedd élte örömét 
Álmainkból tündéri felébredés 
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Tavasz nyár ısz csalogató szépek  
De lám engem a tél az mi megigéz 
Zúzmara zord világába képek  
 
Csendes magány –  óh jég birodalma –  
Télnek leple alatt zengjen ének  
Csendben hőséggel a Télnek adózva  
 
 
Akt  
 
Ó, mily csodálatos Akt meztelen tested 
Én csak nézlek csukott szemmel téged 
Hirtelen nyitom szemem s te nézel rám 
Reám akit tested rabul ejtett éjjel ám 
 
Korán reggel vidám boldogság tölt el  
Már azon töprengek mit hoz a napom 
Rabod leszek-é vajon pirkadó holnapon 
Hol a boldogság italát kínálod pamlagon  
 
Megigéztél bevallom percekre sóvárgón 
Napjaim zsúfoltan csatáznak száguldón 
Testem az konok hajthatatlan vágyódón 
 
Türelmes légy bátran uralkodj e testen 
Rajtad múlik kinek lesz szép ez éjjelen 
Szíveddel ejtsd rabul e szépséges Aktot 
 
 
Szépséged 
 
İserıvel hódít meg szépséged 
Boldogságtól ragyog szemed  
Lelked tükre belsı harmóniád 
csábít bájos arcod s mosolyod
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Álom 
 
Nyár csendes éjjelén  
Csak veled álmodtam én 
A csillagos ég végtelenjén 
Szilaj paripán vágtattam én 
Széles fehér tejútnak mezején 
Sőrő ködben térdig gázoltam én 
Könnycseppekkel küzdöttem én 
Sirattam arámat kit elvesztettem én 
 
Csak énem siratja félbeszakadt álmom 
Szép nyarat mely elszállt szánom-bánom  
Aprócska emlékkel itt énemet vigasztalom 
Emlékszel fürge gyík riadtan kúszott ágon  
 
Hogy meg ne lássam halkan surrant tova 
Hol rozsdás levelek közt oltalmát találja 
Nyugalmat ád néki avar selymes ágya 
Pihenni alászállott száraz levelek árja 
Egy sem maradt a kopár ágon árva  
 
Erısen tőz a meleg párás fojtó levegı 
Vadul gomolyog fodros fehér füst felhı 
Láthatatlan sőrő ködben alakja eltőnı 
Óriás könnycseppje gurul el mint kı 
Didergı hangja cseng fülembe mint ı 
Keresztülhaladva fehér réten át feltőnı 
Fáradt karomat felé nyújtom ki kérlelı 
Darvaknak szárnyán jöjj utánuk epedı 
Szálljatok magasba vágyaim ıt őzı 
Vöröslı ég hajnalán boldogan ébredı 
 
 


