
Humorista, előadóművész. Középiskolai tanulmányait a Vedres István Építő-
ipari Technikumban végezte Szegeden. 12 évig volt a Dél-Magyarország és a sze-
gedi Egyetemi Lapok karikaturistája. 1975-től előadóművész. 1982-ben első dí-
jat nyert a II. humorfesztiválon. Jelenleg szabadfoglalkozású művész, 1989-től a 
Hócipő szatirikus lap munkatársa.

„Figyelek, mint Micimackó, jö-
vök-megyek a világban, és el-elhall-
gatok ezt-azt a gyermekektől, meg 
a szüleiktől. És figyelem a gyer-
mek-szülő kapcsolatokat is. Emlé-
keim, épp, mert magam is nagyapá-
vá lettem, azonosak a velem egyko-
rú nagyszülők emlékeivel, így sze-
rencsésen rajzolódik ki versemből 
ez a nosztalgikus vonal is, az idősebb 
generáció nem kis örömére. Amikor 
pedig madarakról, pókokról, meg 
ganéjtúró bogarakról írok, az orfűi 
természetes környezet az ihletadóm. 
Udvarunk vendégei a feketerigók, 
a kanárik, a sármányok, a cinkék, a 
verebek, mátyásmadarak, meggyvá-
gók, ökörszemek és a tengelicék, de 
jöttek már ide szájtáti vércsék is. Föl-
kínálták magukat, figyelhettem őket, 
és már csak írnom kellett róluk. 

Mélyről érkeztem, és most sem 
gondolom, hogy szédítő magasság-
ban lennék. A «csúcsra jutottam» ál-
lapot mindig zavart, mert onnan már 
csak lefelé lehet menni. Egy fennsík-
ra érkeztem – ebben hiszek, és sze-
retnék még elidőzni ezen a tájon.”

KÖNYVEK

Családi szókincstár – verses gyermek-
lexikon, 
 ill. Jung Gergő, Alexandra, 2000. 
Madarak tolláról – versek gyerekeknek 
és szüleiknek, 
 ill. Nagy Bandó András, Jelenkor, 2004. 
Fából vasparipát – versek gyerekeknek 
és szüleiknek, 
 ill. Nagy Bandó András, Jelenkor, 2005.
Gyöngykaláris – versek gyerekeknek 
és szüleiknek, 
 ill. Nagy Bandó András, Szamárfül,   
 2006.
Kicsinyek könyve. Nagy Bandó András 
legnépszerűbb versei gyerekeknek,   
Szamárfül, 2007. 
Szappanbuborék – versek gyerekeknek 
és szüleiknek, 
 Szamárfül, 2007. 
A táltossá lett kiscsikó, 
 Szamárfül, 2007. 
A kiskalácsai királyság – igaz mese 
gyerekeknek és szüleiknek, 
 ill. Szűcs Édua, Szamárfül, 2008. 
Szivárványhíd – Nagy Bandó András 
versei gyerekeknek és szüleiknek, 
 ill. Técsi Zita, Szamárfül, 2008. 
Keresztnévsor – Nagy Bandó András 
névnapos könyve gyerekeknek, 
 ill. Szűcs Édua, Szamárfül, 2008. 
Ringató – altatók gyerekeknek, 
szüleiknek és nagyszüleiknek, 
 Szamárfül, 2008. 
Nagyapám, nagyanyám és a vakond – 
több mint mese, 
 ill. Medveczky Ágnes, Szamárfül, 2009. 
Ami a bögyünkben van – madarak ver-
ses önvallomásai gyerekeknek, szüleik-
nek és nagyszüleiknek, 
 Szamárfül, 2009.

Nagy Bandó András (Deszk, 1947 – )
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Madarak tolláról – dalolt versek gye-
rekeknek és szüleiknek, előadja: Ének-
mondó együttes, KELE-MIND Bt. , 
2005.
Madarak tolláról – dalok Nagy Bandó 
András verseire gyerekeknek és szü-
leiknek, előadja: Szélkiáltó együttes, 
Periferic Records, 2005.
Fából vasparipát, előadja: Palinta Tár-
sulat, Gryllus, 2006.
Tölgyből van a fakutya, zene: 
Radványi Balázs, ének: Nagy Bandó 
András, Gryllus, 2008.
Gyümölcskenyér – Nagy Bandó And-
rás megzenésített versei, előadja: Ne-
mes László (Hangoló), Hangoló – Ze-
nés Gyermekszínház, 2008.

Karinthy-gyűrű, 1988.
Hajléktalan emberért-díj, 2006.

FONTOSABB DÍJAK

Hogyha
Ha én reád lelnék,
néked énekelnék.
ha én veled lennék, 
világgá se mennék.
Ha nélküled élnék,
szomorúfűz lennék.
Ha fűzfává lennék,
fűzfasíppá válnék.
Hogyha síppá lennék,
keservest dalolnék.
Ha szomorú lennék,
fülekbe bebújnék.
Hogyha fül lehetnék,
kosaradon volnék.
Ha kosarad lennék, 
gyümölcsöket hoznék.
Hogyha gyümölcs volnék,
tenyeredre ülnék.
Hogyha veled lennék,
folyton énekelnék.

Paletta
Akartok zöldeket?
Festhetek földeket.
Sárgát is akartok?
Festhetek narancsot.
Kérhettek kékeket,
felhőkkel kék eget.
Húzok majd feketét,
éjjel lesz, vaksötét.
Barnákból őszi kép,
festhetek őzikét.
Kérnétek vöröset,
lángolót, tüzeset?
Ha a tűz megéget,
festek majd fehéret.
Hűvöset, jegeset,
havat is festhetek.
Tavasz jő, olvadás,
újra zöld, fesse más.

Nyolc pók
Templom mellett paplak van,
paplakban nyolc ablak van.
Nyolc pók él a paplakban,
nyolc hálóban, ablakban.
Nyolc ablakban háló van,
nyolc pók vár a hálóban.
Nyáridőben ott lógnak,
egy éve is ott voltak.
Pókhálók az ablakban,
nincs is légy a paplakban.

Kuvikoló
Az udvarunkban ott bújik,
bújik, bújik, bújik, 
egy apró termetű kuvik,
kuvik, kuvik, kuvik.
Mindenki látta, hol lakik,
lakik, lakik, lakik,
diófaágon egy kuvik,
kuvik, kuvik, kuvik.
A fára szállt a második,
sodik, sodik, sodik,
azóta él itt két kuvik,
kuvik, kuvik, kuvik.
De aztán jött a harmadik,
madik, madik, madik,
sokára már a századik,
zadik, zadik, zadik,
diófa ága már dugig,
dugig, dugig, dugig.
Ki volt az első és melyik?
Melyik, melyik, melyik?
Talán, ki nézi körmeit,
meit, meit, meit?
Vagy az, ki fölfalt két kivit,
kivit, kivit, kivit?
Vagy az, ki húzza szárnyait,
nyait, nyait, nyait?
Vagy az, ki rázza lábait,
bait, bait, bait?
Sosem tudod meg, hogy melyik,
melyik, melyik, melyik,
egyforma minden kis kuvik,
kuvik, kuvik, kuvik.

Vízilóblues
Ez itt egy víziló,
a szája tíz kiló,
a lába száz kiló,
amúgy ezer kiló.

Az ott a nagy feje,
belül az agy helye,
kívül a két füle,
mi lenne nélküle?

Kidülled két szeme,
ha nem félsz, nézz bele!
Derékban hengeres,
a gyomra most üres.

A szája tátva vár,
fogorvos látta már.
Ha pózol, fekve ül,
ha fáradt, elterül.

Ha úszik, elmerül,
ha morcos, elkerül.
A vízben hempereg,
ha álmos, szendereg.

Porondon járatos,
lavórban állva mos.
Nem játszik zongorán,
csak ül a tomporán.

Nem úszik víz alatt,
gatyája elszakadt.
A hangja izgató,
kazettán kapható.

Mit szól a víziló?
Mindez csak vízió!

HANGOSKÖNYVEK

Logikus mese 
(A farkas és a kecskegida)

Kecskemama a rétre ment, s kis-
gidája lelkére emigyen beszéle: 
„Ajtót ne nyiss senkinek, csak ha 
engem hallasz! …”
A kisgida megfogadta anyja in-
telmét.
Farkas koma azonban kihallgatta 
beszédüket, s mivel tudta, hogy a 
kisgida úgysem fogja beengedni, 
megette a kecskemamát! …

Mai mese
Hol volt, hol nem volt, volt egy-szer egy nagyon szegény ember… De ma már van több is! …

„Boldog vagyok. Ezt úgysem mondják ki sokan.”
„Ha majd felnövök
azon leszek, hogy senki
ne vegye észre.”

http://bando.hu
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