
„Amellett, hogy a «gyerekvers» szóösszetételben nemcsak a «vers», hanem a «gyerek» je-
lentésére is rákérdez, konkrétan azt az érvet támadja, hogy a gyerekköltészetet szűkebb 
tematikai skála és szókincs, illetve egyszerűbb formák jellemzik – hiszen lám, itt eddig 
kirekesztett témák nyernek polgárjogot, alkalmasint élesen tördelt szabad versekben.”

(Bedecs László)

„A nyelvben élő irodalom, az irodalomban élő nyelv talált magának e kötet lapjain ani-
mális (állatira lelkes) játszóteret (és Fero Lipták személyében remek illusztrátort).” 

(Tarján Tamás)

„A könyvesboltban való kutakodásom eredményeképpen egy igazi kincsre bukkantam.
Bevallom, eddig még nem találkoztam Fero Lipták nevével, aki Németh Zoltán köte-
tét illusztrálta. Illusztrálta? Nem ez a megfelelő szó. Fantasztikus képekkel van teli a kö-
tet, gyönyörű abszurd lényekkel benépesített, mondhatni huszonegyedik századi, szür-
reális Bosch-festményekkel. Mostantól fogva vadászni fogok Fero Lipták alkotásaira.”

(Szegedi Katalin) 

Költő, irodalomtörténész. Gyermekkorát Kéménden töltötte, a zselízi gimnázi-
umban érettségizett. A pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett magyar-törté-
nelem szakos diplomát, illetve itt fejezte be doktori tanulmányait 2004-ben. Ta-
nított a kéméndi és az ipolybalogi általános iskolában, jelenleg a besztercebá-
nyai Bél Mátyás Egyetem tanára. A tatabányai Új Forrás szerkesztője, illetve a 
pozsonyi Kalligram folyóirat főszerkesztője volt. Ipolybalogon él.
Egyetlen, gyerekkönyvként is felfogható kötete Állati nyelvek, állati versek cím-
mel 2007-ben jelent meg.

„Én legszívesebben lírai idiotizmusnak nevezném ezt a könyvet, hiszen nem 
képes kilátni önmagából, a nyelv zárt osztályának lakója, s ráadásul még él-
vezi is saját korlátoltságát. De hogy visszatérjek a kiindulóponthoz: az egész 
könyvet az inspirálta, hogy egy influenzajárvány idején belázasodott a fiam, 
s poénokat kezdtem gyártani a szórakoztatására, figyelemelterelés céljából. 
Ennek nyomán neki gyakran jobb poénjai lettek, mint nekem, ezeket aztán 
beledolgoztam néhány versbe is. Hát így lesz a betegségből játék, a bacilus-
ból imbecilus. […]

Gyerekkoromban egyrészt ornitológus, másrészt erdész szerettem volna 
lenni, az archeológus pályán kívül. Ma is meg tudom különböztetni a tövis-
szúró gébicset a meggyvágótól, vagy az őszapót az erdei pintytől. De ebben a 
viszonyban benne van mind az ember, mind az állat létének tragikuma. Az 
emberé, amely kiemelkedett az állatvilágból, kiirtotta legközelebbi rokonait, 
s teljesen egyedül maradt. S az állaté, amelyik lemaradt a fejlődésben, elveszí-
tett egy versenyt, s mintegy negatív lenyomatként működik, kimondatlanul 
is egy alacsonyabb rendű létformaként. Ennek a kettős viszonynak a felold-
hatatlan tragikumára a könyvemben is utalok néhány helyen. Hiszen az állat 
képtelen megszólítani bennünket, képtelen használni a nyelvünket. Az álla-
tos verseskönyvem éppen ezért legalább annyira a kiszolgáltatottság könyve 
is, mint a felhőtlen humoré és paródiáé.”

adhatok egy pofont?
behúzhatok egy jó nagyot 
a szemed alá? – kérdezi a farkas
a bárányt.
bee, bee, bee, jaj, nem tudom
azt mondani, hogy nem, jaj,
bee, bee, jaj, nem tudom azt
mondani, hogy nem.
belerúghatok a fenekedbe is? – 
kérdezi a farkas.
bee, bee, jaj, nem tudom 
azt mondani, hogy nem,
bee, bee, bee, jaj, segítség,
nem tudom azt mondani, hogy 
nem.
berakhatlak darabonként a számba,
ugye bee? – kérdezi a farkas.
jaj, segítség, segítség, nem tudom
azt mondani, hogy nem, bee, bee, 
segítség, nem tudom azt mondani,
hogy nem.

a kakas olyan állat...
a kakas olyan állat,
amelynek csak hímjei vannak.
hogy honnét születik mégis
az a sok kakas, azt még
nem találták föl.

ha a gyík belenéz...
ha a gyík belenéz a tükörbe,
megfagy a vére, és döbbenten
felsikolt: ó!
és kígyóként siklik tova.

matula bácsi 
az állatkertben...
matula bácsi az állatkertben
leggyakrabban a pézsmatulok
ketrecét látogatja meg.
sokáig ül előtte, s közben
ragoz: én pézsmatulok,
te matulod, ő matula.
mint láthatjuk, a szó
egyes szám első személyű alakja
rendhagyó ige.
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 „Az Állati versek, állati nyelvek című 

verseskötetből megtudhatod, 
hol született a híres költő, arany 
jános és híres testvére, arany fácán,
melyik madárnak van 
a legszebb női combja, 
mitől híznak a tigris i betűi, 
kik mondogatják Erdélyben 
a „strč prst skrz krk” mondatot,
hogyan röhög hangosan a krokodil 
a zokogástól,
miért ideális a csigaszex,
mit csinál a kuvik a dupla IQ-jával,
hogyan ragoz matula bácsi 
az állatkertben,
miért olyan öreg az őszapó, 
hogy csak görbebottal tud repülni,
hová írnak szonettet a kékcinkék, 
hogyan találkozhatunk egy tehénben, 

valamint hogy magánhangzó vagy 
mássalhangzó-e az ypszilon.”

a póker nevű játék...

a póker nevű játék abból áll,
hogy fogsz egy pókot és elgurítod.
ha nyolc lábra érkezik, nyolcszáz pontod van,
hét láb hétszáz, ha viszont képes egyetlen 
lábon egyensúlyozni, az már kerek ezer 
pont neked.
ellenben ha egyetlen lába sem ér padlót,
az madárpók,
és azt repülőgépről játsszák.

elég volt
én,
lesaurus minden állatot,
elég volt,
kilépek a fejlődésből.

a híres író...  
rókai mór, a híres író
nem selypített. nem 
selypített. és nagyon,
nagyon, nagyon szerette
az állatokat.

az őszapó
az őszapó a legöregebb madár
a világon. olyan öreg, hogy 
már csak görbebottal tud repülni.

a kiscsibének 
annyi esze sincs...
a kiscsibének még annyi esze
sincs, hogy kicsipegesse azt
a finom tojásfehérjét és sárgáját
a tojásból! hát ezért olyan
kicsi a kiscsibe!

a tehén olyan állat
a tehén olyan állat,
amelyben találkozhatunk,
ha a h betűt töröljük
szótárunkból.
ez nem is olyan nehéz.
szóval találkozhatunk benne,
belek, gyomrok és bendők
birodalmában.
még jó, hogy nem a b betűt
kell elhagynunk, szerencsére
aoz
a teén nagyon ragaszkodik.

ebben a kérdésben, azt iszem,
ogy atalmasat tévedni ülyeség.

a szalonka onnan híres…
a szalonka onnan híres,
hogy ott született arany jános,
a híres költő, és testvére,
arany fácán, a híres sör.
gyerünk szalonkázni!

az ölyv
az ölyv egész életében
óvodába fog járni, mert
képtelen elhagyni
a selypítést.
ezért is
nem csatolták le még
a kutyák nyakáról.
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