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HANYECZ ISTVÁN (Stefanicus Hungaricus Firkász)  
 

Lü-Csi, a jótevő sárkány  

 

Élt vala egyszer, a halhatatlan Konfuciusz idejében, egy kü-

lönleges sárkány, akit Lü-Csi-nek hívtak. 

A nagy kínai császár, Csü-Pa-Li udvarában szolgált, és a jó 

tetteiről volt híres. Most éppen pihent kényelmes nyugágyá-

ban, a déli szieszta idejében.  

Igen, ő nagyon különleges sárkány volt. Ha a birodalomban 

probléma adódott, a császár őt kérte fel, hogy orvosolja a ba-

jokat.  

Történt vala egyszer, hogy tavasz idején, amikor a birodalom-

ban és a császári csodálatos kertben elkezdődött a cseresznye-

fák virágzása, igen hideg fagyok köszöntöttek be. Sajnos, na-

gyon csúnya károk keletkeztek szerte a birodalomban és a pa-

lotakertben is.  

A kertészek először megpróbálták hagyományos módon, füs-

töléssel megakadályozni, hogy ne legyenek olyan nagy károk a 

cseresnyésekben. De, bizony, ez nem volt elegendő. Így szo-

morúan jelezték a császárnak eme híreket. 

Ekkor Csü-Pa-Li, a császár rögtön szólt az udvari sárkánynak, 

tegyen már valamit, mielőtt a kertek fái teljesen lefagynak, 

mert így nem lesz gyümölcs az idén.  

Jött is örömmel Lü-Csi, az udvari sárkány: 

- Állok szolgálatára, Felség.  

A császár elpanaszolta a császári udvar és a birodalom baját.  

A sárkány figyelmesen hallgatott, majd így szólt: 

- Rendben van, mindjárt cselekszem. 

Ekkor felállt, kiment a császári kert egyik sarkába, és megállt 

az egyik oldal közepén. Majd jó nagy levegőt vett, és először 

fújt északra, majd fordult délre, majd keletre és végül nyugat 

felé fordult. Így ezzel a hatalmas fújással egy szuszra elfújta a 

fagyos időjárást. Majd ezután újra nagy levegőt vett, és még 

egyet fújt a négy irányba, de most sokkal, de sokkal nagyob-

bat, mint az előbb. És nini, mi történt? Egyszerre csak gyönyö-



AMATŐR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 

71 

rű tavaszt varázsolt a császári kertbe. A cseresznyefák egytől 

egyig kivirágoztak, és a madarak boldogan énekeltek újra. De 

nemcsak a császári kertben, hanem máris jöttek a hírek min-

denfelől, a palotán kívülről is, a kínai Nagy Falon túlról is, 

hogy ott is virágba borultak újra a birodalom gyönyörű cse-

resznyefái.  

Boldogan perdült táncra most már a palota és a birodalom ap-

raja-nagyja. Mindenki Lü-Csi-vel, a császári palota jótevő sár-

kányával szeretett volna táncot ropni. 

Hajnalig tartó vigadalommal ünnepeltek a császári birodalom 

és palota lakói, még a kínai Nagy Falon is táncoltak! 

 

 

Tíz haiku 

 

Virágos kertben  

szép színes rózsaszirom 

halomba fújva 

 

Árva karóhoz  

futórózsát felkötöm  

a nyíló bimbót  

 

Bújócskázik Nap 

tornyosul felhő égen 

vihar közeleg  

 

Minden megterem 

kertemben a konyhára 

finom zöldségek 

 

Nap tűzkorongja 

szépen ontja sugarát  

Földnek népére  

Korán kelt kertész  

karján már szedőkosár  

rózsaszirmot gyűjt 

 

Csobogó patak 

kertnek éltető vize 

madarak strandja 

 

Reggel csend honol  

erdőnek madarai 

alszanak fákon  

 

Harmatos reggel 

nyílik rózsa bimbója 

szépség varázsa  

 

Szép hajnal hasad 

csobogó csermely patak 

csendben folydogál 
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Álom  

 

Nyár csendes éjjelén  

Csak veled álmodtam én 

A csillagos ég végtelenjén 

Szilaj paripán vágtattam én 

 

Széles fehér tejútnak mezején 

Sűrű 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 

Ahol rozsdás levelek közt oltalmát találja 

Nyugalmat ád néki avar selymes ágya 

Pihenni alászállott száraz levelek árja 

Egy sem maradt a kopár ágon árva  

 

Erősen tűz a meleg párás fojtó levegő 

Vadul gomolyog fodros fehér füst felhő 

Láthatatlan sűrű ködben alakja eltűnő 

Óriás könnycseppje gurul el mint kő 

Didergő hangja cseng fülembe mint ő 

 

Keresztül haladva fehér réten át feltűnő 

Fáradt karomat felé nyújtom, őt kérlelő 

Darvaknak szárnyán jöjj utánuk epedő 

Szálljatok magasba vágyaim őt űző 

Vöröslő ég hajnalán boldogan ébredő
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Akt 

 

Óh, mily csodás Akt meztelen tested 

Csak nézlek csukott szemmel téged 

Hirtelen nyitom szemem te nézel rám 

Rám akit tested rabul ejtett éjjel ám 

 

Ébredőn reggel vígan boldogság tölt el  

Már azon töprengem mit hoz a holnap  

Rabod leszek-é vajon pirkadó hajnalon 

Amikor boldogság italát kínálod ágyon 

 

Megigéztél bevallom percekre sóvárgón 

Napjaim zsúfolva csatáznak száguldón 

Testem az konok hajthatatlan vágyódón 

 

Türelmes légy, bátran uralkodj e testen 

Rajtad múlik kinek lesz szép ez éjjelen 

Szíveddel ejtsd rabul szépséges testet  

 

 

Skandináv képek  

 

Észak tájain itt az éj Ura  

ahol napnak fénye gyér, térben, időben dúl-fúl 

ott sötét az Úr csillagfény ragyog  

  

ezer gyertyaláng, mondjunk egy imát, 

sok szívet melengetőn, viaszgyertya pislákol  

lángra gyúl éjben szeretet-lángján  

 

hol vannak régi deres gúnyában,  

fények, szikrázón szépek rozsdás levél, kopár fán, 

melyek csillognak... tétován táncol 
 


