
„Falusi kisgyerek lettem, ennek minden örömével, bánatával, minden előnyével 
és hátrányával egyaránt. Az is igaz, hogy akkor mi hátrányt meg bánatot alig-
alig érzékeltünk, hiszen olyan terep kínálkozott a faluban a felcseperedő gyerek 
számára (dombra szaladó kis utcák, vadregényes csemetéskertek, erdők, dom-
bok, síkságok), amilyent csak a mesékben lehet elképzelni. […] Mi, a gyerekek, 
akik, ha szél fújt, ha eső esett, ha hó hullott, ha vénasszonyok potyogtak, ami-
kor nem kellett iskolába menni, mindig kint voltunk a kapuk előtt, az utcákon, 
és mindig találtunk magunknak valamit, amivel elszórakoztathattuk magunkat. 
Hol a bőr- vagy gumilabdát kergettük, hol indiánok meg cowboyok voltunk, 
hol rablók meg pandúrok, hol pedig csak egykori vitézek fakardokkal, íjakkal, 
puskákkal, s mindenféle ártalmatlan ölő- meg lövő szerkezetekkel. Vakmerő 
hősöknek képzeltük magunkat, és mindig azoknak, akikről éppen legutóbbi ol-
vasmányainkban olvashattunk. Mert olvasni bizony szerettünk mindannyian, 
akik ott, azon a környéken éltünk, az Iskola utca mögött, a Borvíz-pataka köze-
lében. Azon versengtünk, hogy ki olvasott közülünk több könyvet, ki fedezett 
fel a falusi könyvtárban olyan újabb olvasnivalót, amit még a mások nem olvas-
tak. Előbb csak a gyerekeknek szólókat, aztán ahogy egyre felnőttebbnek kép-

zeltük magunkat, már Verne Gyula, Jókai Mór, Gárdonyi Géza munkái következtek. Így vettük fel A Kőszívű ember fiainak 
neveit sorra, így lettünk az egri hősök, vagy így indultunk világ körüli útra, mint a Verne-hősök. […]
     Évek múltán aztán, mint a mesebeli legkisebb fiú, én is vándorútra indultam, különböző iskolák, egyetemek padjait kop-
tattam, hogy miután megjártam magam a nagyvilágban, visszatérjek a falumtól tíz kilométerre levő kisvárosba, ahol szület-
tem, és ahol most is élek, feleségemmel és két gyerekemmel, Fannival és Danival. 
     Eddig két gyerekkönyvet írtam, mindkettő verseskönyv, az egyik a Piros autó lábnyomai a hóban címet viseli, a másik pe-
dig a Csigabánat címet kapta. Mindkettő 2008-ban jelent meg, s ők is, akárcsak Fanni és Dani, az én gyerekeim. Szeretem 
őket, babusgatom, és drukkolok nekik, hogy még sok-sok gyerek megismerje és megszeresse. S hogy nem hagy nyugton az a 
csodálatos világ, ami a gyermekkorom volt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy újabb gyerekkönyv megírásába fogtam. 
Ez egy verses meseregény lesz, és egy kópé pelegérről, kis peléről szól, neve is van már neki, – Fanni és Dani adták – úgy hív-
ják, hogy Cincogósi Elemér, és ha a múzsák is úgy akarják, akkor ő lesz a következő, az én legkisebbik gyerekem.”
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FONTOSABB DÍJAK

Autónk lábnyomai
A múltkor a Katrosában voltunk
az autóval, és a testvérem
felfedezte egy autó nyomait a hóban.
Ezek egy piros autónk lábnyomai,
ezt mondta. Mind nevettünk
ezen akkor, de én később
elszomorodtam, mert anyukám
azt mondta akkor, hogy mi is ilyen
nyomok vagyunk csak, mint ennek a piros
autónak a lábnyomai a hóban.

Én nem akarok lábnyom lenni,
szepegte az öcsém még este is,
az ágyban.

Falun
Hull a liszt le a tetőről,
de a malom úgy is őröl,
körbe-körbe, 
forog körbe, és előre.

Meg nem pihen, meg nem unja,
erejéből holtig futja,
körbe-körbe,
körbe-körbe, és előre.

Hű be izgi ez a hajsza,
néz a molnár, kacag bajsza,
for’g a lapát,
zúg a kerék, az angyalát!

Nosza, rajta, zsákok jönnek,
s hoppá, hoppsza, fel is szöknek
a garatra,
fehér liszt lesz virradatra.

Fehér liszt lesz, omlós kenyér,
foszlós kalács, sok sütemény.
Reggelre
meleg kenyér vár megszelve.

Ilyet csakis nagyanyónál 
kaphatsz, mellé kakaó jár,
s friss tehéntej,
sütik mellé legjobb étel.

Medverapp
Én vagyok a
barnamedve,
félig itten
megdermedve.

Pedig nekem
semmi bajom,
hogyha a tal-
pamat nyalom.

Baj, hogy nincsen
méz, se málna,
és nincs, aki
megsajnálna.

Hó van, s hideg, 
de az nagyon,
mindjárt megfagy
minden tagom.

Pedig nekem
semmi bajom,
hogyha a tal-
pamat nyalom.

Fúj a szél és
zúg az erdő,
már a tavasz is
csak eljő.

Egymagamban
kihez szóljak,
kint üljek vagy
begubózzak?

Mégis más volt,
jobb volt akkor,
mikor érett
fán a vackor.

Pedig nekem
semmi bajom,
hogyha a tal-
pamat nyalom. 

Mit szeretnék?
Sokat játszani a számítógépen,
rajzfilmeket nézni,
sokat-sokat szaladgálni az úton,
fölmászni a létrán,
játszani késsel, ollóval,
későn feküdni,
későn kelni,
ne kelljen mindig szót fogadni,
tócsákban cipősen tapicskolni,
ne mosni hajat, fogat, 
annyit ne mosakodni,
ne enni levest, csak üdítőt inni,
ne enni spenótot, salátát,
semmi zöldet,
körmöt rágni,
orrot piszkálni, ha kell,
ne aludni délután,
csokit, sokat,
rosszaskodni,
rendetlenkedni
sokat, és az jó legyen,
ne legyen rossz.

Estefelé
A Nyerges-tetőről
beér az árnyék
egészen a völgybe,
oda, ahol a Veszes-patak
folyik. Mutatja apukám
anyukámnak. A teraszon
ülünk és nézünk befelé a
kerteken át. A csűr mellett
a málnabokrokat lengeti
az esti szél.
A tehenek kolompja
hallszik a kapu elől.
Indulunk tejért.

 „Fannika, a lányom, háromévesen hirtelen elő-
állt, és «a semmiből» elmondott egy verset, ami 
így szólt: «Erős vagyok, nagy is leszek, piff. Erős 
vagyok, nagy is leszek, puff. Erős vagyok, nagy is 
leszek, piff, paff, puff.» Megdöbbentem, mert egy 
annyira letisztult, kereken lezárt szerkezetű vers 
volt ez, ami önmagában is megállta a helyét. Ez ké-
sőbb Fannika verse címmel bekerült a Tündérkert, 
majd később a Móra Könyvkiadó által újra kiadott 

Tündérkert virágai című, az erdélyi költők 
gyerekverseit tartalmazó antológiába.”

„Gyerekeket szoktatni rá a vers, az olvasás szere-
tetére, azt hiszem, hogy a legcsodálatosabb dol-
gok egyike. Szülőnek kell lenni ahhoz, hogy meg-
tapasztald, mit jelent a gyereknek a vers, az olva-
sás. Csillogó szemek hálálják meg egy-egy jobban 
sikerült költemény vagy mese sorait, fordulatait 
a felnőttnek, legyen az szülő, vagy csak egyszerű-
en író az illető. […] A gyermeklírára ugyanolyan 
szükség van, mint a felnőtteknek szólóra. És sem-
mi különbség nincs a kettő között, ha megfognak, 
ha jók az illető költemények.”
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