
„Zengő-bongó üstöket kongat, bőröket 
dönget, kolompokat kongat, és amikor 
szemügyre vennénk hangszereinek ar-
zenálját, kiderül, hogy mindezt egy da-
rab szájjal csinálta. Egy darab nyelvvel. 
Magyar nyelvvel. [...] Balázs Imre József 
voltaképp egy zenekar, legalább három-
tagú. Ezért is van három neve, mind-
egyik keresztnév. Amikor ő leül gye-
rekverset írni, csigabigát házában teker-
getni, legyet zümmögtetni, csúszdázás-
sal ruhát piszkolni, akkor hárman ül le, 
mint egy barátságos háromfejű sárkány. 
Zsákban hozza a meleget, mint Sándor, 
József, Benedek. No, együtt zenél Balázs 
meg Imre meg József, és az még semmi, 
hogy taktusra húzzák, és szépen kiegé-
szítik egymást! Ráadásul mindig vala-
mi váratlan, vicces ötletet kapnak elő a 
muzsikustarisznyából, valami olyasmit, 
amiről azt gondolnánk, nem is lehet vele 
zenélni. Holott nagyon is lehet. Csigaka-
lapáccsal, kenyérdarálóval, visszhangos 
csuszkával.”

(Lackfi János)

Költő, irodalomtörténész, szerkesztő. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gim-
náziumban érettségizett. A kolozsvári Tudományegyetem magyar-angol szakán 
végzett, 1998 óta tanít az egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén. 1999 
óta a Korunk irodalmi és kritikarovatának szerkesztője, 2008 áprilisától a lap fő-
szerkesztője. Kolozsváron él.
Rendszeresen publikál verseket, irodalomkritikát, tanulmányokat folyóiratok-
ban, antológiákban, napi- és hetilapokban. 
Első gyermekkönyve, a Hanna-hinta 2009-ben jelent meg. Gyerekversei, me-
sefordításai főként a Napsugár, Szivárvány, Cimbora, Csodaceruza című lapok-
ban olvashatók.

„A Hanna-hinta versei társszerzős 
szövegek: legtöbbjükhöz az ötlete-
ket a lányaim adták, csak oda kel-
lett figyelni, mikor bukkan fel a be-
szélgetéseinkben, együttjátszása-
inkban a vers. Abból a helyzetből 
születtek, amikor felnőtt és gyer-
mek együtt vannak, és valószínű-
leg ezért van az, hogy úgy kép-
zelem, felnőtt és gyerek együtt 
is olvassa őket. Legtöbb vers-
ben a dallam könnyítheti meg 
az egymásra hangolódást, né-
hány más szöveg pedig olyan 
számomra, mint egy végtelensé-
gig folytatható beszélgetés, afféle, 
amilyet kislányok szoktak folytat-
ni a szüleikkel. Amikor megjelent 
a könyv, a nagyobbik lányom azt 
mondta, máskor írjak vastagabb 
könyvet, olyat, amelyiket hosszab-
ban lehet olvasni. A kisebbik sze-
rint írhattam volna belé több csa-
csit és lovacskát. Igyekszem ehhez 
tartani magam a továbbiakban.”
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Balázs Imre József (Székelyudvarhely, 1976 – )
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„eléggé normális ember vagyok, azt hiszem”

„a vidra egy mitikus 
lény, mint mondjuk 
az egyszarvú, csak 
még nem írták meg 
a mitológiáját”

Borzas csillag
A Hold udvarából jöttem,
azóta sem fésülködtem.
Borzas Csillag a nevem,
kissé kócos a fejem.

Sugaraim rendezgették,
nappal sapkával befedték.
Elszöktem egy hűs hajnalon,
most egy csillagszórón lakom.

Hogyha gyufa közeleg,
ide-oda szökdelek.
S hogyha már pihennék végre,
visszaköltözöm az égbe.

Hurkacsúszka
Arra jó a hurkacsúszka,
hogy a hangot visszhangozza,
ha visítok, visszahozza,
erre jó a hurkacsúszka.

Arra jó a hurkacsúszka,
beülök egy alagútba,
legújabból át az újba,
erre jó a hurkacsúszka.

Arra jó a hurkacsúszka,
hogy eltűnjek, s jöjjek vissza,
legyek piszkos, aztán tiszta.
Van-e ilyen hurkacsúszka?

Kút körül
Kút körül a gyerekek
mindent zöldre festettek.
Zöld a kő, a nyakkendő,
zöld a piros napernyő.

Kút körül a gyerekek
elefántot kergettek.
Egész estig festették,
elfogyott a zöld festék.

A csigaház-labirintus
Csiga háza domború,
szilvásgombóc-illatú.
Bent valaki süt és főz,
oldalán kiül a gőz.

Mintha mindig esteledne,
körbejár a csiga benne,
s akit odabenn talál,
száraz kenyeret darál.

Tűz mellett
Kész volt, megvolt, ennyi volt,
ruhámon maradt egy folt.
Eper hagyta, meggy vagy málna,
cseresznye vagy telihold.

Kész lett, meglett, ennyi lett,
ott ültünk a tűz mellett.
Ezüstszín vegyült a lángba,
kialudt és égetett.

Nem nyitom ki az ajtót
Ha a szobaajtó nyitva van,
és látom anyát ülni benn, a gép előtt,
akkor itthon van anya,
odamegyek hozzá.

Ha a szobaajtó csukva,
nem látom anyát,
pedig tudom, hogy ott van,
mert hallom, zúg a gép benn.
Ilyenkor nincs itthon anya, 
nem megyek oda hozzá.

Kinyithatnám az ajtót,
és akkor újra itthon lenne anya.
De ha kinyitom,
egy kicsit mindig úgy néz rám,
mintha nagyon messze volna.

A baba
Apa készít nekem egy babát.
Farag neki két lábat, hogy állni tudjon.
Készít neki feneket, hogy le tudjon ülni.
Készít neki hasat, hogy megrakhassa étellel.
Két kezet is tesz neki, hogy megsimogathasson.
Nyakat is tesz, hogy a feje ne essen le.
Pisze orra lesz, hogy nyomogathassam.
Kicsi szája, hogy etethessem.
Nagy szeme, hogy észrevegyen, akárhol vagyok.

Apa ide is adta nekem.
Most már csak nevet adok neki,
és akkor készen is lesz.

Hanna és a kiflik

Én kis kifli vagyok,
s te nagy kifli vagy.
Most legyél te kisebb!
Most én leszek nagy!

A legnagyobb kifli
a mackóm legyen,
és Anya a tepsiből
mind megegyen.

Keszeg Ágnes illusztrációi
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