
„Minél közelebb járunk a természet cso-
dáihoz – égbolt, felhő, hóesés – annál cso-
dásabban működnek (akár csak két sor-
ban, egy-egy mondatban) a szavak; a köl-
tészet.”

(Tamás Zsuzsa)

Költő, szerkesztő, újságíró. Saját gyerekei tették gyerekkönyv-szerzővé. Törté-
nelem-földrajz szakon végzett, volt rockzenész, reklámszövegíró, rádióriporter, 
műsorvezető, stratégiai elemző az Oktatási Minisztériumban. Jelenleg az egy-
szervolt.hu szerkesztője, szerzője, kommunikációs vezetője. Verseiből számta-
lan animációs feldolgozás készült.

Ez volt az első gyerekversem. Anyák napjára született, és még nem egészen 
voltam ötéves, amikor írtam. Igazi gyerek vers volt tehát, és persze így sike-
rült lejegyezni, hiszen akkor még nem tanítottak meg írni. 

Azután az iskolában megtanítottak írni, és akkortól nem írtam gyerek 
verset, de nagyon sokáig gyerekverset sem. Jobbára csak dolgozatokat, ké-
sőbb pedig újságcikkeket, tudósításokat meg elemzéseket – sokszor nem is 
tollal-ceruzával, hanem mikrofonnal. Innen visszanézve csupa fantáziátlan 
dolgot, amilyeneket a felnőttek szeretnek. 

Olyasmi történet ez, ahogyan az elefántot nyelt kígyó rajzával járt Saint-
Exupéry: mindenki kalapnak látta a képet - míg csak a Kis herceggel nem 
találkozott. 

De aztán egyszer csak érkezett hozzánk egy kis hercegnő, majd egy kis 
herceg is (azaz apuka lettem), s bennük új közönségre leltem. 

Márpedig a gyerekek nem szeretik a fantáziátlan dolgokat. 
Ezért attól fogva – ha csak tehetem –, ilyetén dolgokat írok: gyerek-

verset, mondókát, mesét, kitalálós versikét. Gyermeki fantáziával töltve – 
amennyire csak tőlem telik.”

„VERS
BUSAИ FEKSZEИEKE A LEVELEK AИYÁMOAИYÁ SZERETLEK 
ИAGYИ ÉИ ! AИYUKMUGORJИYAKAMBA NAGYON SZERTLX A 
BUSAN FKVŐ LEVLK JARИAK AZ ESZEBE 
VÉGE A VRSNEK”

Mustár

Döng a bordó hordódonga,
dong a mustra szomjas dongó.
Szőlő fürtje présben roppan
bort adó lé cseppen csorran.
Venné-vinné csikós, bojtár,
kérdik egyre: hogy’ a must ár?

Nincs ára a szőlőlének. 
Csak egy kicsi szőlőt kéne
szüretelni. Aztán annak –
aki szedte, csakis annak –,
akkor, ha a puttony tele,
ingyen jár a szőlő leve!

Fest ősz

Ha nagy leszek, festő leszek, olyan 
ügyes, mint az ősz.
Kifigyeltem, nem tesz semmit, csak egy 
kicsit elidőz;
nem kell neki ecset hozzá, gombokat se 
nyomogat,
festék nélkül kiszínezi mindenütt a 
lombokat.

Hó volt

Hó volt, hó nem volt, kékül az égbolt, 
ez már szép nap!
Függönyrojtos végig minden, mégsem 
csordul hisz csak jégcsap.
Zöldül a völgy, ám benne a tölgynek 
száz csupasz ága mind csupa szálka.
Messze a nyár még, hosszú az árnyék, 
két negyedév míg érik a málna.
Éjjel a fagytól dermed a tájék, játék még 
csak délben a plusz fok.
Várom a végét, jöjjön a húsvét, innen 
már az pár nap nem sok.  
Rügy megeresztő enyhe a szellő, órák 
múltán itt lesz persze,
s mint konfettit szilveszterre – szilvafa 
szórja a szirmát szerte.

Fhú

Ugráljon az, akinek
mindkét lába jéghideg!
Csapja magát oldalba,
ha lefagyott a karja!
Ha piros az orra hegye, 
tenyerébe fújjon bele: fh ú!

KRITIKA

Nyulász Péter (Esztergom, 1968 – )
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 „Én vagyok a kalapács, 
te vagy fogó!”

„A versírás nem jó, mert ha ver, sírás a vége. A haversírás még rosszabb.”

Zsubatta! – mondókáskönyv, 
 ill. Krizbai Judit, Móra, 2005, 2006.
Miazami – kitalálós versikék, 
 ill. Szalma Edit, Móra, 2007, 
 2008, 2009. 
Gyere velünk Budapestre!, 
 ill. Nyitrai Szilvia, Colorplus, 2008.

Come with us to Budapest! , 
ill. Nyitrai Szilvia, ford. Patrick 
Mullowney, Color Plus, 2008.
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Durabele

Tangara málé
Durabele busz
Rombola tádé
Sose alamusz

Dugó van az utcán
araszol a busz
Pici Baba lábán
Csoszog a mamusz

Csizmavers

Csiz tegnap és csiz holnap.
Pici lábak iszkolnak.
Nem is máskor, hanem ma,
csattog rajtuk a csizma.

Deré

Deré, deré, de régen,
ugráltam kinn a réten.
Mint a szöcske: hoppsza hopp,
egyszer balláb aztán jobb!

Node-hané-ha napján 
szökdelek a víz partján,
lesi béka lesi hal:
egyszer jobb láb, aztán bal.

Csitt csett csatt

Siket csendet körülöttem, 
zajmorzsákkal meghintettem:
két ujjammal csettintettem,
tenyeremmel csattantottam, 
tappancsommal toppantottam!
Óriási nagy zajt csaptam:
csitt – csett, csitt – csett, csatt!

Hümmdá 

Hümmdá de-de-de,
sajka lukas feneke.
Dá-dá-dedidom,
evezek a ladikon.
Dú-dú dudaszó, 
messze jár az utazó.

Ná-ná-divilág,
kusza kece micsinál?
Repteti a kócsagot,
káka alatt csíkot fog. 

Vizi tükröt összetöri csak a kicsi kavics 
is,
hajó járja, szél fodrozza
zika-zika hullámzik a víz.

Farsang

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.

Pille nem jó, hanem cica! 
Elég lesz egy csíkos ruha,
cérna bajusz, hosszú farok,
láthatnák, hogy macska vagyok.

Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg,
esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg.

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez,
az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz:

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang.
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang.

„Megy a csiga 
hazafelé...”
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