
Költő, író, műfordító, esszéista. A kolozsvári egyetemen végezte a magyar iro-
dalom szakot. Dolgozott az Irodalmi Könyvkiadó szerkesztőségében, a Napsu-
gár című gyermeklapnál. Később az Előre napilap és az Utunk (Helikon) irodal-
mi hetilap szerkesztője, a Korunk munkatársa volt. Több mint harminc kötetet 
publikált, ezek közül hét gyerekkönyv.

„Az ember persze, egy percig sem 
gondolja komolyan, hogy a poé-
zisnek valóban lemegy a napja. Hi-
szen a világ birtokbavételében, szé-
pítésében ez egyik legfontosabb 
dolga. Semmivel sem kevésbé fon-
tos, mint, mondjuk, szerelmesked-
ni, háborúzni, pénzt gyűjteni, ha-
talmat gyakorolni. 
Liszt Ferencnek olyan gyö-
nyörűen hajlékony ujjai 
voltak, hogy akár agyag-
edényeket is formázhatott 
volna velük, de úgy mű-
ködött a füle, hogy inkább 
zongorabillentyűkön gya-
korolta a korongolást. Én 
nem tudok sem zongoráz-
ni, sem agyagot formálni, 
de esetleg képes vagyok a 
nyelv permutációival, kom-
binációival olyan szöveget 
létrehozni, amely találko-
zik kortársaink gondolatszomjával. 
S ha ezt, mondjuk, iróniával vagy 
játékosan teszem, az csupán azzal 
magyarázható, hogy ilyen a «billen-
tésem», az «ecsetkezelésem». Erre 
vagyok képes, szamár volnék tehát, 
ha nem csinálnám.”
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„Úgy érzem, belső arcképemhez, amit 
belülről kell, hogy érezzek, […] ne-
kem a gyermekkor volt a legfonto-
sabb. Akkor teltek meg mindazok a 
tartályok, amelyekből azóta is élek.”

„A könyvet, ha vissza akarom lapoz-

ni, visszalapozom, ha akarom, szelíd-

gesztenye süteményhez staniclit lapí-

tok belőle.”

Varga Tamás illusztrációi
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Ha én...
Ha én kisiskolás leszek
télen, nyáron korán kelek,
táskám rendben, cipőm tiszta,
nem fordulok azért vissza.
Beérek az iskolába
tárvanyitott ajtajába,
beülök a padba szépen,
el nem kések egész héten.
Bár vannak vagy huszonheten
a betűket megszeretem,
a leckémet tiszta lapra
elkészítem napról napra.
Ha én kisiskolás leszek,
csoroghatnak az ereszek,
hullhat a hó a sapkámra,
én megyek az iskolába.

Fogkefe-vers
Kinek van egy csöpp esze,
barátja a fogkefe,
mert ha az nem lesz barátja,
előbb-utóbb kárát látja.
A fogkefe, csiszi-csusz,
seper, mint egy bölcs bajusz,
lesepri a köves járdát,
hol a szilvásgombóc járt át,
Hol a vajas kenyér sétál, –
ne maradjon semmi étel!
Mert kinek a foga fáj,
megismeri: mi a baj!
Jobb ha megjön az eszed,
s most a fogkefét veszed,
mint ha fúrók, orvosságok
zümmögik, hogy „látod, látod!”.

Áll a bál
Álarc, vasorr, álszakáll,
farsangszerte áll a bál,
szorgalmas a zenekar,
azért nincs itt zűrzavar:
mindenféle jelmezt szerzett
s felvonul sok furcsa szerzet,
dolgozott a képzelet,
van akiből nyuszi lett,
s jár itt Piroska meg farkas,
idenézz és odahallgass –
járja Péter, ropja Pál,
farsangszerte áll a bál.

Süntelenség
Az avarban kotorász…
Mi az? Egér vagy darázs?
Nem: egy puha, fényes orr
pillanatra kiszagol,
vigyázat, ez nem szeszély,
van veszély, vagy nincs veszély?
Majd előjön tüske úr.
Aki bántja, beleszúr.
Nem is szolgál eleségül,
másik sünt vesz feleségül,
s kint a kertben játszanak,
holdsütéskor látszanak.
Ha megszúr a tüske, fáj,
de azért ne kiabálj,
mert a sünik elszaladnak,
s majd egy másik kertben laknak.
Mi nem szűnik – szüntelen.
S ahol nincs sün – süntelen.

Tavaszváró
Kérlek, meg ne húzd az orrom,
mert csak félórája hordom,
lila copfot hordok hármat,
meg ne húzd a parókámat,
ez a furcsa szemüveg
csupán selyem, nem üveg,
s ezzel máris elmehetsz –
ma itt minden csupa hecc,
csupa vicc és csupa móka:
mert például ez a róka
nem valódi – ám ravasz…
Közeleg már a tavasz.

Csudaóra
Eltettem egy magot,
elpakoltam szépen,
eltelt három hónap,
meg is maradt épen.
De ha most a földbe
dugom ezt a magot,
alig egy hét alatt –
látok csudát, nagyot.
Ez a csuda: ahogy
a magocska éled,
elárulja nekem
milyen is az élet –
Minden magban van egy
titokzatos óra,
tavaszi hajnalon
cserreg virradóra.

Ének Bencének
Bencének való altatók: 
megáll vonat és hintaló, 
bár ez itt mégsem parkoló – 
itt hagyják cipőjük a jók. 
Mert álomországba gyalog 
sétálnak be a boldogok: 
a kiscicák s kutyák vakon, 
te kék pizsamában szaladsz 
rózsás mezítlábtalpakon, 
és csíkosban a vadmalac, 
a hernyó harminc lábon jár, 
négy lópatán török, tatár 
s mindenkire a párna vár. 
Ha lehunyod a két szemed, 
gyorsabban kiderítheted, 
kik fújtak neked altatót: 
a szél, a nyúl, a pék, a pók? 
Lehet, a tátogó halak 
valamit épp kiáltanak… 
Légy résen, Bence, mialatt 
az álomösvényen haladsz, 
lehet, valami jele volt 
a bükkök derekán a folt – 
és mit akart a telehold? 
Ha eltelik vagy két heted, 
nyugodtan megkérdezheted, 
mint aki erről olvasott: 
hozzák még Tordáról a sót, 
Betlenben van-e Betlehem 
és Egerben a csillagok?… 
De lehet, évek telnek el 
mire valaki így felel: 
álomszuszék, ébredj tehát, 
nézd, neked ültettem e fát, 
és még remélni sem merem, 
de nemsokára már terem…


