
„Azt persze nem gondolom, hogy 
minden vers egyaránt szólhat gye-
rekhez is, felnőtthöz is. Ennek a 
kötetnek azonban számomra ez 
volt a tétje: hogy ide is, oda is szól-
jon. […]
Ami viszont az úgynevezett spe-
ciálisan «gyerektémákat» illeti, 
azokban nem nagyon hiszek. Le-
het, hogy vannak ilyenek, de en-
gem, bevallom, nem foglalkoztat-
nak, költőileg semmiképp se. És 
az a felnőtt megközelítés se, hogy 
a vers a gyerekek számára valami-
lyen megkülönböztetett tanulá-
si eszköz volna, hogy mondjuk jól 
rímbe szedve könnyebben meg-
taníthatjuk, hogy evés előtt mi-
lyen fontos dolog kezet mosni. Na 
jó, most túloztam persze. De a lé-
nyeg, hogy nem szeretem, ha vala-
mi túlzottan didaktikus. Meg az el-
len-didaktikusságot sem, hiszen az 
ugyanannak az éremnek a másik 
oldala. Akárhogy is forgatjuk, eb-
ből költészet nem lesz. […]
A versekben különben az a jó, hogy 
mindig más ugrik be, attól függő-
en, hogy épp melyikre van belső 
szükséglete az embernek. Már ha 
egyáltalán van szüksége versre. De 
ahhoz persze olvasni is kell. Hogy 
megragadhasson belőle valami az 
emlékezetben.”

Költő, műfordító. Dolgozott nyelvtanárként a Kortárs irodalmi folyóiratnak, az 
Élet és Irodalom versrovatának vezetője volt. Szabadfoglalkozású író. Két gye-
rekvers-kötete jelent meg, az első 1983-ban, Sebbel-lobbal címmel.
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„És nem akarok min-
dent megverselni. Egy 
fizikapéldát is meg le-

het írni jambusok-
ban. Csak ami kell, 
csak azt – de azt 

szeretném megírni.”

„ A jó ritmus, akárhon-

nan jön is, mindig ma-

gával ragad. Jó dolog a 

világzene.”

„Ezek a versek pont arra jók, amire a 
nagy klasszikustól kiadott könyvek. 
Felolvasni lefekvés előtt, jókat röhög-
ni a gyerekkel, aztán megint, most már 
úgy formálni a szavakat, a mondato-
kat, a bennük lévő zenét, hogy akár ki is 
pottyanhatna belőlük ez meg az, példá-
ul a hétfő, a kedd, a szerda, vagy Torony 
Ernő, vagy a Libalovas, vagy a Gnú, va-
gyis nem a gnú, hanem a madár, vagyis 
nem a madár, mert azt nem látjuk, ha-
nem az a száraz fa, vagyis az a kopár.”

(Schultz Sándor)

„A Kétszáz lépcső bátor, progresszív és 
nagyon szórakoztató kötet, mely a gye-
reket nem veszi hülyére, nem akarja 
megmondani, «mi van»”.

(Balázs Eszter Anna)

„A József Attila-díjas költő legújabb 
gyerekversei a XX. századi klassziku-
saink nyomán haladva, mégis egyedi 
hangon szólalnak meg. Játékos ritmu-
sok, néha meghökkentő, néha zeneien 
összecsengő rímek, valóság és álom ha-
tárán villódzó költői képek a felnőttek 
és a gyerekek fantáziáját egyaránt meg-
ragadják.”
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Nagy bummtól nagy reccsig

Nagymama elindult
Nagy Bummtól Nagy Reccsig,
arra jött Nagypapa,
kérdezte, hogy tetszik.

Hogy tetszik, Nagymama,
a világ? Hogy tetszek?
Csúf vagy és gonosz vagy!
Mit mondjak? Szeretlek!

Nagypapa bólintott:
Te rusnya teremtés,
teveled legyek én 
holtomig szerencsés!

Azóta ők ketten
egymást nem eresztik,
Nagymama, Nagypapa
Nagy Bummtól Nagy Reccsig.

Kétszáz lépcső

Ütik-verik a falat,
omlik le a vakolat,
kilátszik a vörös tégla alóla,

Bevakolják, átfestik,
rákerül egy új festék,
ki emlékszik már a régi lakóra?

Kétszáz lépcső föl és le
a fejembe bevésve,
kétszáz lépcső meg egy barna fakorlát,

Visszamennék – mennék-e?
emlékszem az egészre:
kétszáz lépcső meg egy barna fakorlát.

Nagymama

Nagymama, az időt
mi viszi? Mi hordja?

Egy sötét fekete
tündér vagy boszorka?

Nem tudom, én csak a
kosarat cipelem.

Az üstöt kavarom,
a tüzet figyelem.

Körúti szél

A Nagykörúton
szalad a szél,
bárki beszél, ő 
belebeszél,

Belepofázik,
belemorog,
belenevetgél,
belezokog,

Belehuhog vagy
beletütül,
ha fütyörészel,
belefütyül,

Bárcsak akadna
jó úti cél!
sóhajt a kócos
körúti szél,

Karodba karol,
tovacibál,
kalapot lop a
Nyugatinál,

Levelet pörget,
ugrik, oson,
körbekering az
Oktogonon,

Torombitázik,
hegedüdül,
meglát egy padot,
csüccs, lecsücsül.

A dobozolt baj

Jaj, jaj, jaj,
rohan a dobozolt baj
át a városon, át a hídon,
kiskörúton, nagykörúton,
mellékutcán jobbra, balra, 
nem is gondoltam a bajra,
utat neki, utat, utat,
száguld mint az expressz vonat,
mindegy neki, mire lát,
zöldön át, piroson át,
tudhatom tízezer okát,
nem tudom egyetlen okát,
de  mikor elszirénázik,
bennem a csontvelő fázik, 
feltűnt, eltűnt, messze már,
már valahol messze jár,
jaj, jaj, jaj,
rohan a dobozolt baj!

Neked beszélek

Hol szerettelek,
hol utáltalak,
csak sose voltál
közömbös nekem.

Mikor röpködtél,
mint a pántlika,
mikor szorítottál,
mint a kenderkötél.

Neked beszélek
most is, ki másnak?
Te pedig másnak,
pedig csak egymásnak.

Mikor póráz voltál,
mikor mézesmadzag,
szakadó szál mikor,
mikor köldökzsinór.

Nagypapa

Ez itt a Nagypapa,
kucsma a fövege.

Tudod-e, mennyi a
Nagypapa tömege?

Nem, de a Nagypapa
lassan tágul.

Csillagpor pereg a
szakállából.
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