
Író, költő, újságíró. Magyar-esztétika szakon végzett, ezt követően újságíróként 
dolgozott. 1983-tól jelennek meg versei, elbeszélései és fordításai különböző 
irodalmi lapokban. A Forma-1-es autóversenyzés ismert magyarországi szak-
értője, több autós szaklap rendszeres szerzője.
Megjelent köteti között vannak regények, elbeszéléskötetek, gyerekversek és 
mesekönyv is.

„Apró történetforgácsok gyü-
lekeznek bennem, amiket rak-
tározok, dédelgetek – vagy ép-
pen azonnal megírok. Nyilván, 
egy hosszabb írás, egy elbeszé-
lés, regény napok, hetek, hóna-
pok munkája. De akkor meg az 
bennük a jó, hogy benne élhe-
tek egy magam teremtette, isme-
rős és mégis ismeretlen világban, 
aminek a története majdnem 
«bármerre» kanyarodhat, függ 
is tőlem meg nem is. Jó ilyenkor 
írni, és az írások közti szünetek-
ben is töprengeni, figyelni arra, 
ami zajlik bennem és körülöttem, 
hiszen élni kell, és lehet, hogy egy 
délelőtti írásadag után délután 
látok-hallok-élek meg olyasmit, 
ami apró motívumként továbbvi-
szi az egészet. Szerencsére, min-
denkinek az élete történetekből 
áll, még azé is, aki erre sosem gon-
dolna, csak oda kell rá figyelni.”

KÖNYVEK

A gyufalábú kutya és más versek, 
 ill. Temesvári Csilla és Berényi Csilla,  
 Alexandra, 2000.
Spenót és Papucs – kiskutyafülű és 
nagykutyafülű, 
 ill. Medveczky Ágnes, Szamárfül,  
 2008.

Déry Tibor-díj, 2000.
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Kristófkéz

Öt pici ujja
öt pici körme
jaj pici mancsa
megnő nagyobbra 

Öt fiús ujja
öt fiús körme
jaj szurtos mancsanő még nagyobbra 

Öt óriás ujja
öt óriás körme
lapátnyi mancsaarcom simítja 

„Az irodalom kémia: 
lötyköl, keverget a mester, 

csippent innen, onnan, és 

ettől egyszer bugyog az 
egész, máskor meg dur-
ran egy nagyot.”
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Egymást követték a napok, nyárból őszre váltott, aztán az 
ősz is elmúlt, és megérkezett a tél.

Egy csípős, ám derült napon Spenót kutyus lélekszakadva 
rontott a kerítéshez, hogy a derűs fű között mélán kaparászó 
Papucsot fellármázza.

– Jaj, jaj, jaj, jaj!
– No, mi bajod már megint?
– Ott, ott, ott! Kint az úton!
– Mi van ott?
– Jön valaki, vau-vau-vau!
– Hát aztán!
– De… ez nagyon-nagyon furcsa bácsi! Hosszú fehér sza-

kálla van, és teljesen piros, földig érő ruhát hord!
– Ne mondd!
– De bizony! És ami még félelmetesebb, hogy egy nagy 

zsákot hoz a hátán!
– Aha. Egy zsákot.
– I-igen… És én félek a zsákos bácsiktól, mert egyszer a 

Pogácsa bácsi azt találta mondani, ha nem viselkedek rende-
sen, odaad a zsákos embernek!

– Jól tette volna. Rossz kutyákra semmi szükség.
– Most biztosan értem jön ez a zsákos ember! Pedig olyan 

jó vagyok, vau-vau-vau!
– Csönd legyen, ne voníts így a fülembe! Inkább maradj 

veszteg, és figyeld meg alaposan, mit fog csinálni a piros ru-
hás öregapó.

– Én úgy félek…
– Te csak ne félj, nem lesz semmi baj – mordult egyet Pa-

pucs kutya, majd megvakart a füle tövét. […]
A fehér szakállas, piros ruhás öregapó ekkor ért oda a ka-

puhoz. A vállán valóban tömött, barna zsákot cipelt.
– Papucs, nézd! Csak úgy egyszerűen bejön!
– Varázskulcsa van, ami minden zárt nyit, tudhatnád. Hal-

kan legyél, nem megmondtam?
– De nem is csöngetett, meg sem kérdezte, szabad-e be-

jönnie?!
– Hiszen őt várják, te kis tudatlan!
– Papucs, ez egy betörő! Sőt, talán rabló! – visított fel 

Spenót.
– Elhallgass már!
– Nem azt tanultuk, ha rabló jön, akkor háromezer-négy-

száztizenkilencet kell vakkantani, és nekirontani, és addig 
nem hagyni neki békét, amíg le nem cibáljuk még a nadrág-
ját is!

– Spenót! – szisszent rá a foga közül Papucs, és nagy, sú-
lyos mancsát rátette a kiskutya kobakjára.

– De hát egy betörő! Egy rabló…
– Nyughass! Inkább figyelj, mit fog most tenni! […]
A fehér szakállas, piros ruhás öregapó, a Mikulás, ahogy 

Spenót és Papucs
(részlet)

Spenót találkozása a Mikulással 

Papucs nevezte, benyúlt a zsák száján, és addig kotorászott 
benne, míg valami tárgy a kezébe nem akadt.

– Elővett valamit – súgta Spenót Papucs fülébe.
– Ugyan mit?
– Ez is olyan, mint egy zsákocska, csak kisebb, és piros.
– Na látod.
– A nagy zsák hasában vannak a kis zsákok? Mint a kutya-

anyuka hasában a kiskutyák? – érdeklődött kicsit tudálékos-
kodva Spenót.

– Olyasmi… illetve nem egészen. Figyelj inkább!
– Még egy kis zsákot húzott elő. És most mind a két zsá-

kocskát belerakja… Jéé!
– Mi a csudát rikoltozol megint?
– A Mikulás bácsi belegyömöszölte a zsákokat Ropi és Kif-

li cipőjébe!
– Ugye, megmondtam.
– Mit fognak ehhez szólni? Ezentúl nem tudnak belebúj-

ni! […] Most meg valami faágakat keresett elő a zsákból, nem 
is egyet.

– Mifélét?
– Ráadásul aranyosak! Olyanok, mint egy kis seprű…
– Virgács a neve.
– Talán virágcs?
– Mondom, nem virágcs, hanem virgács!
– Szagolgatni kell?
– Egy csudát. Arra való, hogy ráhúzzanak vele egyet a csi-

bész kölkök fenekére.
– Ó, jaj! – szeppent meg újból Spenót.
– Bizony, hogy jaj! – bólogatott bölcsen Papucs.
– Még szerencse, hogy kutyusok nem kapnak ilyen fenék-

re húzóst.
– Ki tudja. Csak várd ki a végét!

Csokikrém

Kimegy a konyhába Dóra,
nyalogatni a csokikrémet.
Visszajön, a szeme, az orra...
Nézem az én legénykémet,
bozont barna bajusza nőtt!
Sanyi, szólítom meg őt,
ugye ez a neved, kisgyerek?
Erre vihorászva elrohan,
s egy perc múlva valahonnan
vízcsobogást hallok. Benéz
patyolat tiszta arccal újra:
hiszen te vagy az, Dóra!
De útja csak a konyhába visz.
S újra látom a bajszos Sanyit,
ahogy barna képpel kacag,
majd megtisztul a víz alatt,
s újra a szép Dóra jelentkezik,
aztán a konyha következik –
Meddig futkos e két kis rém?
Míg el nem fogy a csokikrém!

http://www.meheskaroly.hu
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