
 

„Eredendően költő vagyok. Nem-
csak a versekben, műfordításokban, 
de a gondolati műfajokban is. Min-
denem – a nyelv. 

A vers olyan szöveg, amelynek 
hangja van. Megszólal és meg kell 
szólaltatni. Olykor szinte kikénysze-
ríti, hogy fennhangon olvassák. […] 
De soha nem írtam szöveget dallam-
ra. Ellenkezőleg, mindig a szavak 
hangzásából, ritmusából indulok ki. 
Gyakori tapasztalatom, ahogy szavak 
találkozásából váratlanul előtürem-
kedik egy dallam és magának kezdi 
követelni a verset. Szinte kiveszi a ke-
zemből, mintha azt mondaná, hogy 
most már majd inkább ő alakítja to-
vább, mert jobban ért hozzá, mint én. 
És persze, igazat kell adnom neki.”
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Cet ecetben – versek felnőtt és fel 
nem nőtt gyerekeknek, 
 ill. Nagy Eszter, Palatinus, 2003. 
 (CD-melléklettel)
Kuszi-Muszi-Alamuszi – dalok a 
Holdbéli Nyúlról, 
 ill. Nagy Eszter, Palatinus, 2004. 
 (CD-melléklettel)
Kakadudalok, 
 ill. Nagy Eszter, Palatinus, 2006. 
 (CD-melléklettel)

József Attila-díj, 1985.
Üveggolyó-rend, 2000.
A Magyar Köztársaság Lovagkeresztje, 2002.
A Magyar Köztársaság Babérkoszorús 
Írója, 2006.
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„Költészetében a gyermeki látásmód, a 
nyelvet és a világ dolgait egyszerre felfe-
dező játékosság erőteljes gondolatiság-
gal, időnként kimondottan filozofikus 
attitűddel párosul. […] Nemcsak feltá-
masztja és mai értelmet kölcsönöz a régi 
mágikus beszéd-, illetve énekmódnak, a 
ráolvasásnak, a varázsigéknek, minden-
féle imaszövegnek, hanem e ritka szi-
porkázó költői mutatvány mélyén ott 
rejlik az a titok, amit csak a valóságra és 
a nyelvre egyszerre rácsodálkozó gyer-
mek «első pillantása» tud.
«Kilib’-belib’ – ó Bölcs Ebi 
a lét csak délibáb! 
hát trombitálj üvölts Ebi: 
dubáb-bibáb-dubáb! 
kilib’-belib’ – s volt-nincs Ebi 
avagy hát hogyha kell 
egy béka ül helyén s debil 
dalokat énekel». 
Ez az az üzenet, ami «felnőtt és fel nem 
nőtt gyerekek» számára egyaránt érthető.”

(Pályi András)

„Ezeknek az énekelt verseknek legfon-
tosabb motívuma mindig a játék, a tré-
fa megállíthatatlan áradása, az önfeledt, 
naivságot és rafináltságot egyszerre 
mozgósító vakmerő és féktelen kedély-
hullámzás, a jámbor irónia és nyers ön-
irónia. […] Íme, egy költő, aki egyértel-
műen örül annak, amit csinál; nem egy-
szerűen megelégszik alkotásaival, ha-
nem szinte élvezkedik bennük. Jó játék, 
nemes költészet, örömteli élmény – de 
jó lenne, ha iskolát is teremtene...”

(Margócsy István)

KRITIKA

Napdelfin
hat cápa és hat delfin
veszekszenek egy kiflin
van is olyan haddelhad
mint ha vonul hajóhad

hat cápa és hat delfin
összekapnak egy kiflin
nem is hat az nem is egy
csak egy éhes cápabegy

„cápa cápa mit cinálsz?
olyat kapsz hogy becinálsz!”
delfin úrfi odacsap
leröpül a kalapcsatt

cápa hápog: „piszokság!
delfin-szagú rokonság!”
adod-oda-nem-adom – 
vadon szava szavadon

„cápa cápa pióca!
hej te gyilkosgalóca!
odaadnám – de miért
országom egy kifliért?”

kapd el delfin napdelfin
éjcápát a hold-kiflin!
hej cápafog halálfog!
delfin rajtatok kifog!

delfin delfin hab-delfin
cápa bámul bumfordin – 
száját tátja hiszen már
az a delfin vizen jár

árnyék-cápa fény-delfin
civakodnak naplifklin
nappal delfin éjjel hold –
egykor ő is cápa volt

Pacsa-tócsa-pacsa 
pacsatánc

pacsa-tócsa-pacsa
pacsa-tócsa-pacsa
a pacsán tocsogunk:
pacsa-toccs! Pacsa-toccs!

a pacsák apacsa
tocsog: itt a pacsa!
pacsa-tócsa-pacsa!
pacsa-tócsa-pacsa!

pacsa-tócsa-pacsa
pacsa-tócsa-pacsa
a pacsák papucsán
kicsi tócsa a csatt!

pacsa-tócsa-pacsa
pacsa-tócsa-pacsa
a pacsák csapatát
te vezesd kicsi tó!

kicsi tó kacsató
papucsán mohacsatt
kicsi zöld pamacsán
esőcsepp pepecsel

pacsacsönd pacsabumm
égi bumm – háborúm 
pacsahad vonul át
és a tó felborul

pacsa-tócsa-pacsa
pacsa-tócsa-pacsa
pacsahad menetel:
csata-csatt-csata-csatt!

pacsahad pacsahad
de pocsék menetel
pacsaláb pacsatalp
csupa roncs csupa hal

pacsa-tócsa-csapat
menetel a csapat
vízfejet lecsapat
hej lecsap odacsap

kalapács kalapács!
hej te szép kalapács!
odasújt hova köll
az ököl vizököl

ode: pács! oda: pács!
hej te napkalapács!
szóra szót szegecsel
mint egy rímkalapács!

pacsa volt – pacsa nincs
pacsató pacsakincs
pacsaláb fapapucs
a törökpacsa – fuccs! 

pacsa-tócsa-pacsa
pacsa-tócsa-pacsa
a pacsán tocsogunk
pacsa-taccs! pacsa-toccs!

 „A költői képesség szerintem nem 
más, mint a gyermek nyelvi érzékelés-
módjának és világérzékelésének megőr-
ződése valakiben. […] Ennek a szemlé-
letmódnak a lényege az, hogy a szavak 
és dolgok azonosak egymással, s hogy 
szavainkkal teremtjük a világot.”

„Magam is zöld vagyok, 
«zöld lény», ahogy 
József Attila nevezte 
barátait, ha bolondokat 
beszéltek.”

Költő, műfordító, esztéta. Az ELTE magyar-orosz szakán szerzett diplomát, 
1977-től az egyetem Esztétikai Tanszékének oktatója. Alapító szerkesztője volt 
a Jelenlét, a Medvetánc lapoknak, a Filmvilág, az Új Hölgyfutár és a 2000 folyó-
iratoknak. Az orosz irodalom és kultúra kutatója, oroszból fordít, történelmi ta-
nulmánygyűjteményeket szerkeszt. Lírikusként a groteszk területén mozog ott-
honosan. Verseinek java partitúraként is értelmezhető, ritmizálásra, dúdolásra, 
akusztikus megszólaltatásra egyaránt alkalmas. A költészet játékmestere. 

Cet ecetben
Ha utcátokba befut egy cet,
S van odahaza pici ecet,
Eceteljétek be egy picit,
S ciccegjétek neki: te cet! te cet!

S a cet biccent majd: „Nos, mi tetszik?”
S ha kéznél van kelepce, ketrec,
A cet becaplat, mert jólnevelt cet,
Cettint s elmond egy jó cet-viccet:

„Utazik a vonaton két cet... –
Tessék mondani, felhallatszik?”
És telnek-múlnak majd a percek,
Míg poént nem tüsszent a cet: hapci!

Görögdinnye-torkába láthatsz,
Ha kitátja mint vörös kalickát,
S bár meglehet, csak puszta látszat:
Odabenn parányi szív pilinckál.

Ha elneveztél róla egy utcát,
A cettel verebet fogathatsz.
Mondjuk, a Cet utca ötbe futsz át,
És a Cet utca hatban – lakhatsz.

Ne hecceljétek ó, e cetet,
Ha ódzkodik az óceántól!
Ó te szegény, balfácán cet,
Uszkálsz itt egy ecet-szeánszon!

Ecet, ecet, te, cet-kelepce!
S te cet, te cet, ki benn kalimpálsz –
Feladva most az ecet-lecke!
Pácban lehetsz, bár ez csak halpác...

S ha megunjuk, a cet kacat lesz.
Cet volt, míg nekünk jónak tetszett,
S lesz belőle – csak még egy percet! –
Fecnikre tépett kis papír-cet.

 UTÓIRAT

Cet voltam én is – ától-cetig!
S lett ecet ott, hol óceán volt,
S most visznek vissza e kis cetlik
Cethazámba – ecethazámból.

 KIS CET,
 JÓ CET,
 JÓ, HA
 TETSZETT!

Kisbab és a negyven rabló, 
 ill. Nagy Eszter, Palatinus, 2008. 
 (CD-melléklettel)
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