
„A verszene hömpölygése, a ritmus és a rí-
mek sodrása csupa játék, de mivel egy va-
lódi költő játszik a valódi költészet eszköze-
ivel, a verszene nem csupán mulattat-gyö-
nyörködtet, de nem egy ízben varázslatos 
módon szívdobogássá lényegül át.”

(Tamás Zsuzsa)

„Lassú, nem mindenáron jópofa, de mer 
szépnek lenni, és esetenként szomorúnak 
is; vannak benne kicsi csodák meg zengő rí-
mek; lehet lezárt történet, kis verses mese, 
tablókép, vagy nyelvjáték, vagy csujogató, 
de mindig követhető, nyugodt ritmusú.”

(Lovász Andrea)

Költő, esszéíró, műfordító. A kolozsvári egyetemen magyar-francia szakos kö-
zépiskolai tanári diplomát szerzett. 1984-1989 között a székelyudvarhelyi régi-
óban tanított. Volt a marosvásárhelyi Nemzeti Színház aligazgatója (a magyar 
társulat művészeti vezetője), a Látó szépirodalmi folyóirat versrovatának szer-
kesztője. 2008-től a Látó főszerkesztője.
Kovács András Ferencet, közkedvelt költői jelnevén KAF-ot a világirodalmi 
rangú kortárs magyar líra képviselőjeként tartja számon a kritika. Elsősorban 
románból és franciából fordít, esszéket és tanulmányokat is ír. Verseit tucatnyi 
nyelvre lefordították. Gyermekverseket 1981-től kezdett közölni.

„A gyermekversek esetében 
is legtöbbször elég volna csak 
versben megszólalni, versül be-
szélni a világ csudálatos dolga-
iról – könnyedén, fölszabadul-

tan, szép lélegzettel, mintha nem is versben szólanánk, […] játékos lélekkel, 
szellemmel, dallamló szeretettel, mely Dantéval szólván: mozgat napot és min-
den csillagot. Mert a gyerekvers is eleve és általában versnek íródik, ugyanazzal 
az ihletett igénnyel, s lehetőleg nem gügyörészve, sem leereszkedőleg. És csak 
úgy gyerekjáték, ha lényegünkben gyermekek, nyitottak, ha tiszták, gyermeki 
pillantásúak tudunk hosszan maradni. Annyira, hogy még a gyermekversein-
ket sem tekintjük teljesen, igazi gyermekverseknek, mint például Weöres sem. 
Egyébként engem maga a nyelvi pörgés, a költészet öröme, a vers varázsa, ze-
néje és szeretete vezetett el, szinte észrevétlenül, de azért Kányádi Sándor kez-
deti biztatására, a gyermekeknek (is) szánt versekhez, valamikor a nyolcvanas 
évek legelején.”
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Miénk a világ, 
 ill. Unipan Helga, Polis, 2000.
Egerek könyve, 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia,   
 2001.
Dzsinbüge, 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia,   
 2002.
Vásárhelyi vásár, 
 ill. Deák Ferenc, Koinónia, 2004.
A kártyázó kakadu, 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia,   
 2004.
Víg toportyán, 
 ill. Deák Ferenc, Koinónia, 2005.
Hajnali csillag peremén, 
 ill. Takács Mari, Magvető, 2007.

A Román Írószövetség díja, 1993.
Artisjus Irodalmi Díj, 1994.
József Attila-díj, 1996.
A Magyar Köztársaság Babérkoszorús 
Költője Díj, 2006.
Az Év Gyermekkönyve-díj, 2007.
Kossuth-díj, 2010.

Kovács András Ferenc (Szatmárnémeti, 1959 – )
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„Lehetséges, hogy én nem is mindig gyerekverset írok, mert nem tudom igazán, hogy mi a gyerekvers.”

„…mindent 
kell választani 
egyszerre.”

Kanásznóta

Három sovány malacom
     hentereg a sárban:
egy hurkáért eladom
    mindet a vásárban.
Hej, cugu-cugu, csika te,
     gyere ki a sárból:
hozok néked cipellőt
     a heti vásárból!

De ha minden malacom
    cipellőben járna:
nem is futná zsebemből
     semmilyen vásárra…
Hej, mégha három malacom
    perselymalac lenne:
szép kövérre hízlalnám,
     sárba sose menne!

Hajnali csillag peremén 

Hajnali csillag peremén 
várjuk a reggelt, te meg én: 
harmatozó fény a házunk, 
mélybe kalimpál a lábunk. 

Vacsoracsillag peremén 
lessük az estét, te meg én: 
elsuhanó fény a házunk, 
reszket a mélyben a lábunk. 

Földre bukó fény: te meg én. 
Éjbe hunyó fény: te meg én. 
Lobban a sóhaj-uszályunk: 
csönd ciripelget utánunk.
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Friss tinta, tinta, tinta!

Föloldja fent a holdat 
Az éji tentaoldat 
Ma este még kicsordul 
Csillagfény sem csikordul 
Alusznak kósza macskák 
Malackák jó lovacskák 
Nem leng a régi hinta 
Terjeng az égi tinta 
Nincsen több ugrabugra 
Álom száll kengurukra 
Nincsen víg ugribugri 
Alszik Balu Maugli 
Majom méhecske medve 
Durmol végleg feledve 
Hogy vadmézet nyalinta 
Nincs hinta meg palinta 
Most nem lehet lovazni 
Papírdarabkán pacni 
Föloldja fent a holdat 
Az éji tentaoldat 
Folt szunnyad így az irkán 
Nyugszik Bagira Sir Kán 
Bölcs nyúl ravaszdi róka 
S a rozzant óraműben 
Elpilledt kis manóka 
Álmában ring az inga 
Szivárgó ritka tinta 
Hegyek sorára csordul 
S a szó a szó a szó is 
Más oldalára fordul 
A nincs jelenbe olvad 
Föloldja fent a holdat 
Az éji tentaoldat 
Friss tinta tinta tinta 
Aludj kincsem ma hol vagy 
Krisztinka tinka tinka

A kártyázó kakadu

Láttam egy kártyázó kakadut:
makaón elnyerte Xanadut!...
Jó lapok jártak a kakadura:
tökfilkót vágott a makk adura.

Figyeltem a kártyás kakadut:
nem adott adura csak adut…
Nem csapott csak adut az adura!
Rászóltam: „Kakadu, maga fura!”

Hamiskártyás volt a kakadu –
karma közt nem lapult csak adu!
(Sose bízd adudat kakadura –
kártyában légy csak a magad ura!)

Kalotaszegi keserves

Szucság felé Magyarvista,
     Csákigorbó, Egeres –
engem ugyan ne fitymáljon
     bárki morgó szekeres!
     Egeres,
     szekeres,
     bennem hibát ne keress!

Bogártelke, Jákótelke,
     Inaktelke, Jegenye –
pantallómat béfente a
vén kerekek degenye!
     Jegenye,
     degenye,
     gyítecocó, nyetenye!

Bánffyhunyad, Magyarvalkó,
     Körösfő szent pagonya –
Kalotaszeg minden útja
     sáros lötty meg dagonya!
     Pagonya,
     dagonya,
     dérverte galagonya!

Kilcs-kulcs

Kilcs-kulcs, kilcs-kulcs…
Krumplit sütök – bejöhetsz,
kisszékemre leülhetsz,
ha megvacsorálunk,
holdkaréjon hálunk…

Bálványos

Tél van. Az égbolt márványos.
Vár a magasban Bálványos
vára ködökben álmodván…
Vár a bogár is a fák odván.

Vár a tavaszra az ábrándos
vén hegyek álma s Bálványos.
Hó hull… Egy angyal Altorján
lépdel a lengő lajtorján…

Takács Mari illusztrációi


