
Író, költő. A motorkerékpárgyárban szerelő volt, majd az ELTE magyar-angol 
szakát elvégezve az Európa Kiadó lektora lett. Több évig dolgozott a Magyar Te-
levízióban mint művészeti, ifjúsági és gyermekműsorok írója, szerkesztője. Egy 
évig gimnáziumban angolt, külföldieknek magyart tanított. Kulturális tanács-
adó volt a Csepel Művekben. Népköltészetet kutatott az Egyesült Államokban, 
kortárs ír irodalmat Írországban.
Írói munkásságának kb. fele – versek, regények, drámák, útleírások, műfordí-
tások – a „felnőtt” irodalomba tartozik.

„Én írom a Dörmögő-család törté-
neteit. Berci, Marci, Bori és baráta-
ik, Róka, Nyuszi, Szajkó, Borz meg 
a többiek úgy viselkednek, mint 
az embergyerekek. Jót akarnak, de 
néha ügyetlenek, irigykednek, fi-
gyelmetlenek. Kalandjaik mindig 
jól végződnek, hiszen maguktól 
jönnek rá, hogy egymást megértve, 
együtt tudnak csak boldogan ját-
szani. Három Dörmi-mesét szín-
házban, felnőtt színészekkel is lát-
hattak a gyereknézők.
Örültem, amikor hétszáz gyerek 
egyszerre drukkolt a bocsoknak, és 
amikor veszélybe kerültek, együtt 
kiáltotta: vigyázz, csapda! A mac-
kókról 39 bábfilmemet is sugározta 
a televízió. Három DVD-kazettán 
mindet megnézhetitek. 
A varázsgombóc c. mesekönyvem-
ben három törpe elindul, hogy 
megszerezze az óriássá varázso-
ló gombócot, melynek receptjét 
az óriások őrzik. Kölcsönösen fél-
nek egymástól, de amint megis-
merik egymást, segítőkész jó bará-
tok lesznek. Másik könyvem hőse, 
Márkus mester még csak 999-mes-
ter, amikor az állatkák – vagyis a 
gyerekek – közé toppan. Mindent 
megjavít, ami elromlik, végül pe-
dig baráti társaságot teremt az ad-
dig civakodókból. Így kapja meg az 
ezredik mesterség oklevelét.
Szeretek alsósokkal találkozni. Ők a 
legérdeklődőbbek. Jó érzés, amikor 
elém állnak, és elmondják Állatábé-
cé c. kötetem egy-egy tréfás versét.”
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A kalapos gólya

Kalap alatt kelepelek.
Békák, halak, tiszteljetek!
Kőtyagos a kócsag,
kanalas a gém,
búbos a banka, mint a vöcsök.
No de kalapot
csak a gólya hord.
Azaz hogy én.
A kalapom pompás kalap.
Széles karimája alatt
nem ér eső, nem tűz a nap,
a széltől is óv e kalap.
Ha behorpad, a csőrömmel
addig-addig kalapálom,
amíg újra szép lesz, ép lesz:
valóságos kalap-álom!
Amióta kalapom van,
azt forgatom kobakomban:
mondjam-e, hogy kelep-kelep,
vagy inkább, hogy kalap-kalap.
Ám ha erről felismernek
mind a békák, mind a halak,
elkerülnek...S én éhkoppot
nyelhetek egy kalap alatt.

Varjúfarsang-Kárkarnevál

Szól a Csóka:
– Varjú Vendel!
Holnap bál lesz,
ne feledd el!
Diszkógöncben
vagy frakkban,
légy ott, hiszen
farsang van;
fürge szárnyán
mókát szállít
január.
Ám a Varjú
ennyit mond csak:
– Kár, kár, kár.
Végül persze
elmegy Vendel,
polkázik a
verebekkel,
tangózik a
sirállyal,
mulatatja
vidám dal.
S mikor farsang
farkát húzza
február
így szól Vendel:
– Kár, hogy elmúlt,
kár, kár, kár!

Április bolondja

Láttad-e már áprilist
csörgősipka nélkül?
Megtréfálja az eget,    
hogy az belekékül.
Erdőre és mezőre
virágokat aggat,
dalt tanít az érkező
vándormadaraknak.

Zöldet tűz a barnába,
Pirosat a zöldbe.
Bukfencezve örömöt
varázsol a földre.
Napsütésben lubickol,
esőcskében szárad...
Bolond, aki elhiszi
mókás dalocskámat.

Földfagyi, holdlángos

Hogyha a földgömb
fagylalt volna,
a nap melegétől
elolvadna.
De hol is akad
akkora tölcsér,
melyben a földgömb-
fagyi elfér?

Hogyha a telihold
lángos lenne,
körbeharapnám
reggel-este.
De hol találnék
akkora fogra,
amelyik bele nem
törik a holdba?

Elhiszed-e?

Volt nekem egy ementálim.
Nagyobb a lyuk benne,  
mint maga az ementáli.
Elhiszed-e, Bence?

Volt nekem egy kerek zsemlém.
Olyan, mint a kocka.
Lyukas zsebem megtelt vele.
Elhiszed-e, Dorka?

Volt egy bögre tejfölöm is.
Egy csepp – annyi sincs most. 
Tudom ám, hogy ki ette meg...
Elhiszed-e, Cirmos?

Majmoló

Én a majmot majmolom,
ő meg engem emberel.
Mi lesz ebből, nem tudom.
Bár igencsak érdekel.

Addig-addig majmolom a majmot:
én leszek a fáramászó bajnok.
Addig-addig utánoz ő engem,
míg suliba nem megy énhelyettem.
Szőrös fejét majd szétveti
a nagy tudomány,
nekem pedig nem marad, csak
kókusz és banán.

Hallgasd a csendet!

Csitt! Figyelj! Hallgasd a csendet!
Hasalj le a málnás mellett,
s hogyha jó a füled, hallod:
a csendben is vannak hangok.
A közelben darázs dong el,
mint egy apró helikopter.
Távolabbról tücsök szólal,
lepke röppen: könnyű sóhaj.
Pattannak a bimbózárak,
mintha törpék tapsolnának,
majd a harangvirág csenget…
Csitt! Figyelj! Hallgasd a csendet!

Csuka, kecske, bika

Csukát vízben,
csókát ágon,
csikót réten
látsz, barátom.

Kecske füvet,
fecske legyet,
macska inkább
tejfölt szeret.

Bika bődül,
béka brekken,
békén megférnek
e versben.

Árnyék és fény

A Holdra a Föld veti árnyát,
a földre a sűrű falomb,
falevélre a könnyű madárláb,
madáranya-szívre a gond.

Két hét – s a tojásból az élet
csivogva a napra köszönt,
fény festi a lombot, a földet,
s telihold süt már odafönt.
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