
Író, költő. Könyvkiadó és nyomdász családban született. Középiskolai tanul-
mányai után nyomdászatot és tipográfiát tanult. Volt a Tankönyvkiadó, az 
Akadémiai Kiadó szerkesztője. Ebben az időben kezdett el szerkesztői mun-
kája mellett novellákat írni. A 80-as évek elején Nemes Nagy Ágnes hatására 
és ösztönzésére fordult a gyermekirodalom felé. 
Két meseregénye után (A Holdjáró, 1983; Pepe és barátai, 1986) jelent meg 
gyerekeknek írt verseskötete. 

Muskát Zsuzsa (Budapest, 1947 – )

KÖNYVEK

Nahát! , 
 ill. Damó István, Móra, 2003.  

Szép Magyar Könyv-díj, 2003. 
(A Nahát! c. könyvnek)

DÍJAK

„«– Ne sírj, kisfi ú – hallotta még egyszer. 
– Ki szólt nekem? – kérdezte a sírástól 
még mindig hüppögve Andris. 
– Én 
– De ki az az én, nem látok itt senkit. 
– Senkit? Nézz csak le a lábadhoz!» 
Így ismerkedik meg Andris Cintulá-val, 
a vállalkozó kedvű macskával. És ettől 
a találkozástól kezdve különös dolgok 
történnek vele, pedig Andris egyáltalán 
nem mondható különleges gyereknek. 
Éppen úgy két szeme, két füle, két lába, 
két keze van, mint minden más, hétköz-
napi társának, talán a szája… 
A szája mintha egy picikével nagyobb 
lenne a szokásosnál, de még ebben sem 
vagyok egészen bizonyos. 
Mindenesetre a dolgok, amelyek And-
rissal megtörténnek, valóban különö-
sek. Hogy mennyire? Ezt megtudhatod, 
ha nyomon követed az eseményeket.”

(A Holdjáró)

„Peresztegi úr, a pingvin, aki később 
már csak Pepe névre hallgat, barát-
ságot köt az állatkertben, a tó partján 
Amálkával, a békával és Liliannal, a szi-
takötővel. Állhatatos barátságuk sok ka-
landra csábítja őket, többek között egy 
Elkidu nevű varázslatos lény segítségé-
vel még a Déli-sarkra is eljutnak, ahol 
azonban fáznak, kirekesztettnek érzik 
magukat a másféle életmódhoz szokott 
pingvinek között. Ismét Elkidu segít raj-
tuk, hogy a megszokott helyükre, az iga-
zi kis otthonukba – Pepe a szüleihez – 
visszajussanak. És itt vár rájuk az újabb 
csoda: felfedezik, hogy Elkiduja min-
denkinek van, aki nagyon vágyik vala-
mire, és erős akaratával a csodára is ké-
pes. Csupa humor, csupa tréfa a mese, 
melynek tanulsága a meleg érzelmeik-
ből fakadó barátság fontossága.” 

(Pepe és barátai)

„Csupa játék és derű ez a kötet. Tele van 
ötlettel, fi nom megfi gyelésekkel, cseng 
a rím és muzsikál a ritmus. Damó István 
színes rajzai-
val ugyanezt 
az optimiz-
must és jóked-
vet sugároz-
zák, azt a hitet, 
hogy szép a vi-
lág, érdemes 
rácsodálkozni, 
óvodásoknak, 
iskolásoknak 
és gyerekszívű 
felnőtteknek 
egyaránt.”

(Nahát!)

Mese
Virág voltam, hajladoztam.
Potyka voltam, fickándoztam.
Madár voltam, felröppentem.
Macska voltam, doromboltam.
Ember voltam, énekeltem.
Énekemben macska lettem.
Madár lettem, felröppentem.
Patakvízben hallá váltam.
Patakpartján virág lettem.

Nem kell
Nem kell reggel mosakodni
Nem kell sapka, nem kell zokni
Nem kell nekem cipőt húzni
Nem kell kabát, kesztyű sem
Sál meg aztán pláne nem!

Nem is megyek sehová
Se haza, se máshová
Nem akarok, úccse járok
Le se ülök, föl se állok
Csak hangosan kiabálok!

Nem akarok, nem kell, nem kell
Mondogatom este-reggel
De ha jön a fekete, álommanók serege
Mire elszámolok hármat
Lecsukják a szempillámat.

Csigaház
Felszökött a Csiga láza,
Bennmaradt a csigaházba! 
Tegnap látott világot, 
Házajtóján kilátott. 
Addig amíg újra kilát 
Kellene egy másik világ.

Manó
Háztetőn egy Manó ült
Szalmaszállal hegedült.

Anyám mondta – ő nem látta
Apám mondta – ő sem látta.

Öreganyám, öregapám
Sokat látott – mégsem látta.

Pedig ott ült a tetőn
Átlátszott a levegőn.

Aztán a kéményre ült
Többet már nem hegedült.

Hegedűszó hangja után
kéményfüstön elrepült.

Egy eltévedt hópihe
Egy eltévedt hópihe 
szállt az orrom hegyire. 
Üzenetet is hozott, 
egy távoli csillagot. 

Hóországnak hírnöke 
szállt az orrom hegyire. 
Odafentről azt üzenték, 
fogytán már a fehér festék. 

Most még fehér a világ, 
ablakon a jégvirág. 
De nem sokára kapnak zöldet, 
azzal festik be a Földet. 

Többet már nem mondhatott, 
egyre kisebbre fogyott. 
Az eltévedt hópihe 
Vízcsepp lett az orromon. 
Nézz csak ide, itt hozom! 

A giliszta
Pityereg a kis giliszta: 
„Nem lehetek masiniszta…” 
Anyja mondja: „Fogjál halat. 
Tudhatnád! A legjobb falat.”

Kukacos
Üzenetet írt a kukac:
„Ha nem tanulsz, buta maradsz!
Almában ne keress engem,
Ott vagyok az interneten…”

Idéző
Nem jön álom a szememre 
rosszkedv ellen jó a medve. 
Betoppannak szépen sorban 
át a nyitott ablakon 
megülnek az ágyamon. 

Legelőször úgy mint egykor 
jön a lompos, jön a loncsos 
és bozontos, piszén pisze 
drága Vackor. 

S odaát a Hét Pagonyból 
Micimackó útnak indul. 
Hol a hőség rekkenő 
mindig van egy bökkenő. 

Utána jön Brum-Brum-Brúnó 
régen morcos Medve 
megpróbálom kitalálni 
lesz-e táncos kedve. 

Lánc, lánc, eszterlánc 
kezdődik a Medvetánc. 

Jön a táncos, jön a nyalka 
kinek szép a kerek talpa 
kinek tánca azér’ lassú 
hogy a festő pingálhassa. 

Jön a múltból még egy emlék 
jönnek a Tandori Medvék. 
Kézenfogva jönnek szépen 
jönnek minden mennyiségben. 

Lánc, lánc, eszterlánc 
ez aztán a Medvetánc. 

Kivilágos virradatig 
ropják egyre pirkadatig 
akkor aztán visszamennek 
fölrepülnek égi jelnek.

Két nyuszi 
Két nyuszi ül a cipődön 
Masniból van a füle. 
Nem mozdul el, veled marad 
Veled szalad messzire. 

Tegnap még anyu kötötte 
Ma te kötöd egyedül 
Kezed alatt alakul majd 
Mind a négy nagy nyuszifül. 

Nem mozdul el egész addig 
Amíg te ki nem kötöd 
S amíg alszol, ugrabugrál 
Éjjel a cipők fölött.

A sün
Villámlik és mennydörög, 
Bokor alján sündörög 
A sün. 
Hátán azért van a tüske,
Hogy a villám meg ne üsse. 
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