
Költő, műfordító. Matematika-angol szakosként kezdte a szegedi, majd ma-
gyar, angol és portugál szakosként folytatta tanulmányait a budapesti egyete-
men. Versei a nonszensz és abszurd költészet hagyományait követik, fanyar hu-
mor, kivételes formakészség és játék jellemzi ezeket. Olasz, spanyol, latin, por-
tugál, valamint angol nyelvből fordít.

„Személyem érdektelen is, nagy-
jából olyan vagyok, mint te meg te 
meg te meg te meg te stb. No meg 
senkinek semmi köze ahhoz, hol 
jártam, mit ebédeltem, kivel beszél-
tem, mivel foglalkoztam napköz-
ben avagy éjszaka, milyen az emész-
tésem, kire-mire fogok holnap sza-
vazni, mik az olvasmányaim.”
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1001 magányos rinocérosz: 
korhatáros gyerekversek, 
 Alexandra, 2007.

„Íme, a nonszensz (más néven badar). 
És nem kell hozzá túl finom radar, 
hogy megállapítsuk, hogy ez a sok klasszikusforma dalmű 
hiánypótló és már-már forradalmi.

Ez egy alapmű, hagyjuk a dumát, 
itt a magyar Lear Eduárd. 
Tovább magunkat nem kell úgy restellnünk, 
végre nekünk is van egy Morgensternünk. […]

Kedves olvasó, ha nem zavarja Önt, 
ha egy könyv egy kissé pár tabut ledönt, 
és a röhögéstől nem bánja, ha visít, 
olvassa el e kötet Havasit.”

(Varró Dániel) 

„Ha én állíthatnám össze az eleven magyar költők válogatottját, 
Havasi Attila biztosan tagja lenne a Nemzeti Elevennek. […] Ha-
vasi versei rendkívül viccesek, bár többnyire az ember nem képes 
eldönteni, rémületében nyüszítsen-e vagy visítva röhögjön inkább, 
esetleg egyszerre mind a kettőt, már ahogy az életben manapság 
szokás.”

(Magyar László András)

„A világ gyermeki szemeken keresztüli megismerését, az őszinte 
rácsodálkozás képességét mutatják az állatokról, kitalált meseala-
kokról és hősökről szóló sorok. Rejtve azonban a felnőtt nézőpont 
tűnik elő alig érzékelhetően. A szatirikus hangvétel ott lapul szinte 
mindegyik alkotás mélyén. Ott vannak a házi és esti medvék, ame-
lyeket többféle alkalomra is fel lehet használni, megírják a házi fel-
adatot, jó cselédhez méltón felöltöztetnek, megreggeliztetnek, és el-
kísérik a gyereket a játszótérre. A sportos életstílust propagáló pa-
pagáj képe vagy a mézelméletből ledoktoráló, de a virágporgyűjtés-
hez lusta méhek csoportja olyan torz helyzetet mutat a felszín alatt, 
amely világunk sajátja.”

(Vörös Dóra)

„Havasi Attila új könyve korábbi, Ma-
nócska meghal... című verseskötetének 
hangját szólaltatja meg, a nonszensz és 
az abszurd költészet angolszász ihletésű 
hagyományának jegyében. A fanyar hu-
morral párosuló, kivételes formakész-
ség, a játékos invenció, amely az első 
kötet kedvező fogadtatását kiváltotta, az 
új anyagot is alapjaiban jellemzi. A kü-
lönbség a célközönségben rejlik: az új 
kötet gyerekverseket tartalmaz.”

„A tegnap kitett pók 
valahogy visszamá-szott a lakásba, most itt ül az íróasztalon. […] Attila – ez a neve –, menjél szépen a hálóra. Vagy ez nem az Attila? Annyira egyformák ezek. (Ez igaz, de a pókot ta-lán nem Attilának kellene nevezni, hanem pl. Ervin-

nek, az illik is hozzá.) 
A macskák viszont 
mind másfélék, nincs két egyforma, ezért nehéz ügy az elnevezésük, ahogy a költő mondja.”

A Lila Gorilla

Tény, ami tény, hogy állatban
A Lila Gorilla páratlan,
Megkapó látvány, ha vacsora táján
Hazafelé tart fáradtan.

Nem tud róla az állattan,
Mert ebben az ügyben járatlan.
Értékes emlék, hogy jómagam nemrég
Ebédre vendégül láthattam.

Efféle szerencsés véletlen
Egyszer adódik az életben!
Hozta két zöld-kék gorillakölkét,
Kicsi és mégkisebb méretben.

Elébük joghurtot tétettem,
Gondoltam, szeretik; tévedtem.
Joghurtot namármost (eprest és banánost)
Végül is helyettük én ettem.

De: tény, ami tény, hogy állatban
A Lila Gorilla páratlan,
Amint egy szép estén kölköstül, éheskén
Hazafelé tart fáradtan.

Az orrszarvúak
döndülő csapatja

Az orrszarvúak döndülő csapatja
a víz felé vivő utat kutatja.

Az álmatag szavannadéli csöndnek
tág szemhatárán elvonulva döngnek:
szabott ütemre lép kicsinyje, nagyja.
Úgy döng-düböng a nagyja, sőt kicsinyje,
miként megannyi masszív, régi kád,
s azokba dobva döng megannyi dinnye.

 Az orrszarvúak döndülő csapatja
a víz felé vivő utat kutatván
(s ez mindenképp irányadó mutatvány,
hisz nem való, csak puszta délibáb)
közönnyel hordja léte bús kölöncét,
s – elérve majd a vízivó mödöncét –
azt teljesértékűleg éli át.

Az orrszarvúak döndülő csapatja
a víz felé vivő utat kutatja.
Én érzem szinte szomjuk végtelenjét,
és átjár némi méla nyúgalom,
s mert létezésben én volnék a gyengébb,
minek tagadni, sóvárogva lennék
sok dinnyeléptű orrszarvú nagyon.

Némely kukacok életstílusáról

Almafa-ágnak a sarkában
kiskukac eszeget az almában.
Egyenes lukakat lakmároz,
befele törekszik a magházhoz.
Körtefa-lombnak a zöldjében
nagykukac eszeget a körtében.
Lukból nagyot és görbét rág,
kifele igyekszik a körtén át.
Tökfa hegyében a tökmagban
közepes kukac esz cikcakkban.
Odabent rágcsál régesrég,
sehova se siet, csak éhes még.

A szilvásgombóc

Mátyás király, kit respektált az ország,
és tetteit ma példaként idézik,
szerzett egy félkilónyi zsemlemorzsát,
vagy másképp mondva 50 deka prézlit.

Markáns uralkodó módjára nyilván
nekifogott gombócot gyúrni rögtön,
s mert jó király volt, tett beléje szilvát,
beszterceit, nagyobbat, mint az öklöm.

És rendezett az udvar díszebédet,
s gombócot ettek hat napon keresztül,
s a maradék a hegedősöké lett
szilvástul-prézlistül meg mindenestül.

Samu 
avagy a kompromisszum

Samu nevű mamutom egy igen böhöm állat,
de ha lágyan simogatom, halkan trombitálgat.
Samu mamut, Samu mamut,
szőröd puha, mint a pamut,
senki sincsen jámborabb tenálad.
Samu mamut szomorú, mert nem mehet a házba,
kis gazdája mellé pedig se szívesen mászna.
Meg kell kérni aput, anyut,
Engedjék be szegény Samut,
vegyenek egy böhöm házat, költözzünk Pomázra.
Apu, anyu megfontolták, úgy döntöttek, mégsem,
de azt hagyták, hogy az ajtót böhömebbre véssem.
Így történt, hogy Samu mamut
ma éjjel már velem aludt –
apu, anyu, nagyok vagytok gyermeknevelésben!

Pekingi elefánt

Pekingi utcákon ballag egy elefánt
        sétál az elefánt
pekingi utcákon
porcelánt vásárol pekingi üzletben
        porcelánüzletben
        az elefánt.

Pekingi emberek bámulják meglepve
        meglepve bámulják
porcelánüzletben
mit vesz az elefánt pekingi üzletben
        kínai porcelánt
        vásárol ő.

Pekingi pénztárhoz sétál az elefánt
        fizet az elefánt
porcelán-pénztárnál
pekingi pénztárgép zörögve zakatol
        pekingi pénztáros
        keze alatt.

Pekingi pénztárnál mogorva pénztáros
        porcelán-pénztáros
goromba pekingi
mormolja morogva mogorva pénztáros
        „nyolcvanhét jüan és
        negyven mao”.

Pekingi pénzérmék gurulnak csörögve
        csörögnek gurulva
porcelán-pénztárnál
goromba pénztáros mogorva pofát vág
        száz jüant ad neki
        az elefánt.

Pekingi pénztáros visszaad belőle
        százasból visszaad
nézi az elefánt
mennyit ad vissza a goromba pekingi
        abból még hiányzik
        három jüan.

Pekingi pénztárnál így szól az elefánt
        vásárló elefánt
így szól a pénztárnál
azt mondja pekingi nyelvjárást használva:
        „ebből még hiányzik
        három jüan”.

Pekingi pénztáros gorombán ráförmed
        ráförmed gorombán
mogorva pénztáros
„gazember! mit képzel” satöbbi satöbbi
        pekingi nyelvjárás
        szavaival.

Pekingi utcákon kószál az elefánt
        búskomor elefánt
utcákon kóborol
porcelánüzletben átverték, kirúgták
        ott három jüannal
        megvágták őt.

„Ha van nálad elég medve, 
meg fogsz lenni elégedve: 
akad, ha kell, aki mindig 
vigyáz becses személyedre.”

Havasi Attila (Békéscsaba, 1972 – )
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