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HANYECZ ISTVÁN (Stefanicus Hungaricus Firkász)  
 

Téli világban  

 

Északi fényben 

csillogó fehér tájon  

süvít a zord szél  

 

Hegyi lejtőkön  

szél lenget ősfenyőket 

télvíz idején 

 

Erdők leánya  

regél tündéri mesét  

északi fényről  

 

Szellő lengeti  

a mamut ősfenyőket 

fehér éjszakán  

 

Sokszínű csodás 

villogó északi fény  

tündéri látvány  

 

Fehér csillogó  

jéghegyeknek leánya 

északi fényt fest 

 

Vén ősfenyőket  

tündéri álmaikból  

manók ébresztik 

Madárdal  

 

Napfényes reggel  

madarak csivitelnek 

ébred kikelet  

 

Szól már nyitnikék  

tavaszt köszönteni kék  

vidám énekkel 

 

Hamvas barkarügy 

üdvözli húsvét jöttét 

rügyező fákkal  

  

Várt megújhodás 

éledő természetünk 

örökös kulcsa 

 

Zsong már a fenyves  

hangos madárdaltól zeng 

az erdő csendje 

 

Turbékol gerle 

kedvesen hívja párját  

szerelmes dallal  

 

Kikelet kulcsa  

az örök megújhodás  

tavasz idején 
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Utca zajában 

 

Pirkad már a nap 

arany korongja izzik  

kék horizonton  
 

Sok színes léggömb 

vidám önfeledt játék  

május elsején  
 

Modern világban  

remeteként él koldus 

város zajában 
 

Alamizsnát kér  

motyog-mormog magában  

dúdolva remél  
 

Két szeme ragyog  

mikor az érme koppan 

üres csöbörbe  
 

Langyos fuvallat  

simogatón cirógat  

kora reggelen  
 

Ruhája rongyos 

idő rágta elszakadt 

nincs ki megvarrja

Tavasz Tündére  

 

Napfényes tavasz  

csalogat ki erdőbe 

patak partjára  
 

Rügyező bokrok  

szép selymes barkavirág 

köszönt énreám  
 

Nyitnikék dalol  

csivitel szép éneke  

újhodást köszönt 
 

Erdőnek mélyén  

csörgedező kis patak 

kristálytiszta víz 
 

Rügyező fákat  

vidám szellő simogat 

Tavasz Tündére  
 

Napozik a gyík  

riadtan surran tova 

erdő csendjében  
 

Ébredő világ  

zsong már a megújhodás 

zöldül a határ 

 

 

Bátor lovag  

 

Vihart kevert itt néhány sor a Listán,  

mondhatnám: ”Ki szelet vet, vihart arat”. 

Bátor lovag légyen rímeknek hátán, 

ki versével Barátokat háborgat. 
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Próbára tett eme nemes kihívás. 

Volt, ki limericket, volt, ki verset írt, 

volt, kinek könnyebb volt a prózaírás, 

de mind sikert aratott, ki bátran írt. 

 
 

Talpi kutyus  
 

Volt nékem egy bozontos puli kutyám 

Talpi névre hallgatott az én cimborám  

mikor szépen hívtam figyelmesen várt  

s ha kedve tartotta két lábon táncot járt 
 

Nagy fekete bozontos volt a bundája 

Alig látott a vastag szőrcsomótól mára 

gazdija nagyon szépen rendben tartotta 

nagy testű kutyus volt alig fért a lakásba  
 

Hűséges pajtás okos volt az ebadtám 

csóválta farkát és felugrott ide hozzám 

örömében vidáman nyaldosta orcám 

hozzad már a pórázt kedves gazdám  
 

Naponta ötször kószáltunk a vár falán  

szomszéd fájára kergettük a macskát  

önfeledten hemperegtünk füves pályán  

hevesen csaholtunk meg sétáló kutyát 
 

Figyelj okosan a gazdira néha napján 

Lepd meg ajándékkal szomorú délután  

Gyógyulj meg Talpi gyorsan szaporán  

legyen vidám minden nap majd ezután 
 

Gazdi és a Cirmos vár majd a várfalon  

s még nagyon soká legyünk jó pajtások  

legyenek a jövőben bő vidám holnapok 

s a kutya-macska barátság megmaradjon 
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Vágyom a tavaszt  

 

Elfáradt testem  

hosszú télnek havában  

vágyom a tavaszt  

 

Apró harmatcsepp  

ragyog a friss pázsiton  

holdvilág gyöngye 

 

Víg éjtündérek  

húzzák az ezüst hintót 

csillagos égen  

 

Ébred kikelet 

bársonyos selymes rügyek 

tavaszt sejtetnek  

 

 

Várjuk a tavaszt  

 

Várjuk már nagyon az újat hozó tavaszt  

amikor a természet meghúzza a ravaszt 

nagy tél után köszöntjük a zöldülő határt  

kívánva kikeletet mi hozza a melegeket  

 

Minden hiába hóesés zúdul ránk e tájon  

Teremtő megrázta szakállát tavaszi napon 

Egy-egy hóvirág s krókusz virít csak árván 

gyerekricsaj szól hangosan a hegy oldalán  

 

Önfeledten élvezik tavaszi télnek örömét  

de a fák madarak érzik az újhodás szelét  

dalolnak vidáman csivitelnek naphosszat 

élvezik ők a meleget árasztó napsugarakat 
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Aranyló napnak sugara légy hát üdvözölve 

sok sápadt ember arcára mosolyt csalogass 

ablakot odút szívemet kitárom nyitnikék  

lágy szellő suhan át erdőn tavasz tündére  
 

 

Megújhodás  
 

Virágzó kertek  

Májusnak szép díszei 

hív megújhodás  
 

Virágba borult  

kertemben sok a nyüzsgés  

méhecskék zsongnak 
 

A felkelő nap  

friss harmattal öntözi 

szomjas kertemet  
 

Első gyümölcsét 

kertemnek földieprét 

kosárba szedem  
 

Tavasz csókjai 

lopva égetőn forrók 

új szerelemben  
 

Virág illatát  

lágy friss szellő ringatja 

május estéjén 
  

Lemenő nappal  

tűzre lobbant horizont 

hegyeknek csúcsán 

Vasa-sífutás 2016  
 

Síelők gyűlnek  

havas hegyeknek tövében 

startpisztoly durran  
 

Hófelhő száll most  

a sűrű fenyves felett 

napsugár kacsint 
 

Szarvascsalád fut  

megriadt a nyüzsgéstől  

erdőnek mélyén 
 

Gyöngyvirág nyílik 

hamvas gyöngéd levele  

fenyves tövében 
 

Erdőnek mélyén  

tovaszáguld síelő 

végcél szem előtt  
 

Szép havas réten 

nagy nézősereg szurkol  

Vasa-futóknak 
 

Heves tűz lobban,  

fenyves erdőnek mélyén 

nézőt melegít 
 

*** 

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


