
„Tóth Krisztina kisfia, Marci kedvéért keresett rímet öt kontinens harminc állatá-
nak különösen csengő nevére, s foglalta versbe «Brehm úr» szakszerű leírása alap-
ján legjellemzőbb tulajdonságaikat (legyen az kültakarójuk, lakóhelyük, táplálékuk, 
latin nevük vagy éppen székletük színe). Persze az Állatságok esetében sem a lexi-
kon megverselése, a tanító szándék az elsődleges, sokkal inkább a közös szórakozás, 
az olykor kancsal- és egyéb rímek fölötti összekacsintás (összekancsítás) öröme.”

(Tamás Zsuzsa)

„Nos, ami közöm nekem a nyelvi játékokhoz van, az a L’art pour l’art Besenyő 
család szövegeinek létrehozásához köthető, engem az ilyen rímekkel le lehet ven-
ni a lábamról. Nem önmagában a szójátékok nyűgöznek le, hiszen azok indok 
nélkül nem érnének sokat. Tóth Krisztinánál ezek csak segédeszközök, amelye-
ket laza mozdulattal emel ki nyelvi eszköztárából, amikor szükség van rájuk. De 
csak akkor! Ugyanez a könnyed hangvétel jellemző a versek egészére végig. Kü-
lönösen értékelni tudom a le nem írt rímeket. Rengeteg evidens rímpárt hagyott 
ki, rábízva azok továbbgondolását az olvasóra. Emiatt aztán nagyon ritka az elő-
re kiszámítható, várható sorvégi csattanó.”

(Lantos P. István)

Író, költő, műfordító. A Képzőművészeti Szakközépiskola szobrász szakán érett-
ségizett, majd az ELTE Bölcsészkarán szerzett diplomát.
Első kötete, amelyet Radnóti Miklós emlékéremmel jutalmaztak, 1989-ban jelent 
meg Őszi kabátlobogás címmel. Ösztöndíjasként közel két évet töltött Párizsban, 
ezalatt főleg kortárs francia költészetet fordított. Első gyerekeknek szóló verses-
kötete A londoni mackók címmel jelent meg 2003-ban, ez gyerekkönyv kategóri-
ában elnyerte az Év Könyve-díjat.
A Kerge ABC, amely Szabó T. Annával és Varró Dániellel közös munkája, az ábé-
cé elsajátítását segíti: a kötetben  szereplő állatok neveinek kezdőbetűi megegyez-
nek a magyar ábécé 44 betűjével.
A Valaczka Andrással együtt összeállított irodalom tankönyvei, az Irodalmi ikerköny-
vek az általános iskola felső tagozatosainak készültek, 2005 óta vannak forgalomban.

„Még általános iskolás koromban hallottam egyszer a rádióban A wale-
si bárdokat, s teljesen lenyűgözött a vers. Egészen mélyen megérintett, bár a 
szövegből egy szót sem értettem. A király, a ló, az Edwárd, mindez zavaros-
nak tűnt, de ami alatta szólt, az hihetetlenül megfogott. Rögtön megtanul-
tam kívülről, és attól fogva gázálarc-táskámban (hatodikos voltam, és akko-
ri szóhasználattal lelkes «csöves») cipeltem az Arany-versek két nagy kötetét 
mindenfelé. Úgy éreztem, a balladák legbelső lényegemre hatnak. Mostaná-
ban kisfiamnak, Marcinak olvastam rengeteget, neki is elképesztően tetszet-
tek. Egyik kedvence a Zách Klára, annak a zengése megérint valamit az ő kis 
gyerekagyában. A történet, a levágott ujjak és hasonlók abszolút nem érdek-
lik, sokkal ősibbet, a költészet dallamát hallja ki belőle.

Később rászabadultam a könyvekre, elolvastam mindent, amit csak ott-
hon találtam.

Első versemet negyedik-ötödikes koromban írhattam. Úgy sejtettem, 
hogy egy igazi vers valahogy így kezdődik: «de szeretnék…», és mivel akkori-
ban éppen egy sátorra vágytam, hogy a telkünkön kinn aludhassak, belevág-
tam: «de szeretnék sátrat kapni». Volt persze ott minden más is, inkább nem 
idézem. A sátrat viszont megkaptam Karácsonyra, és ez a kezdeti megerősí-
tés lám-lám, hova vezetett…”
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Kobra
Így csíp a szúnyog: pikk!
A pók meg így, hogy: pakk!
És a méhecske: pukk.
Annyit se mond, bikmakk.

És csíp a sampon is
ha a szemedbe megy,
és csíp a hangya is,
piros a feneked!

Na és ezt emeld köbre:
úgy csíp a kobra!
Elnyel örökre,
nyílik a torka,

pikk, pakk, pukk!

Sisakos kazuár
Áruld már el, kedves strucc,
te, aki oly sokat tudsz,
hogy mi a divat, mi a szokás
(a fiad is egy okostojás),
áruld már el, kedves strucc,
mért van fejemen e cucc,
hogy mi végre van e másság,
a sisakos kazuárság?
Mert én nem azt firtatom,
hogy miért nőtt sisakom,
csak bevallom, lennék néha
kicsit szabad, kicsit léha,
olyan, mint a többi madár,
nem sisakos, nem kazuár.

Véznaujjú maki (áje-áje)

Mászik lassan a fán a kis áje-áje,
kiabál neki a mama, hogy állj le, állj le,
de csak mászik a véznaujjú maki,
hiába rikoltoz a mama neki.

Aztán megáll a maki egy lyuknál,
kicsi ujjával lárvákat turkál,
mert azt szereti az áje-áje,
azzal van tele most is a szája-szája.

Mindig sötétben mozog a véznaujjú,
mert a homályban mászni oly jó,
a napra ellenben sose jönne ki,
éjjeli állat, a fény nem jó neki.

A repülő hal
Olykor a déli tengereken
ha kiáll az ember a fedélzetre
az esti levegő megremeg
és arra száll egy hal lebegve,

legalábbis az utasok így mesélik,
miközben nevetnek a tengerészek:
„ott repül és a hasa fénylik!”
– de drága uram, maga részeg!

Pedig az volt, nem madár röpte,
mert a repülő hal tényleg ott él,
kitárt uszonnyal szálldos körbe
ha föltámad az esti sós szél,

így a levegőben kell pecázni
vagy a serpenyőnket a szélbe tartva,
de halatlanul sokat kell várni
egy-egy kifejlett repülő halra.

Vombat
Hogyha jő a vombat,
az ember mit mondhat?
A vombat külsején
kevés dolog ronthat.

Egy erszényes patkány,
ráadásul törpe,
jogos, hogy a napját
üregekben töltse…

Hogy az irodalom
a lelkére hogy hat,
nem tudni. Rovaron
éldegél a vombat.

Elég nyugodt állat,
úgy hat kilót nyomhat.
Tilos a vadászat
és rádobni bombat!

Oposszum
Alábbi opuszom
tárgya az oposszum.
Nem láthatsz te ilyet
se utcán, se buszon.

Pici, de nem pisze:
abszolút ronda ő.
Ne tűnődj a puszin,
és vágy se epesszen,

szőrös az oposszum,
hosszú, mint a bosszúm,
csak arra vigyázz, hogy
egy ág orrba ne vágjon,
ha arra mendegél
éppen az oposszum.
Erdőségekben él,
kakája epeszín.

Rozsomák
Menyétek közt Góliát,
nagyobb, mint a vidra, nyest.
Vadállat a rozsomák,
ki harapni sose rest,

futnak a rókakomák,
ha őrjöng a rozsomák,
olyan éles foga, karma,
hogy elfut a kutyafalka.

S hogy min él a rozsomák?
Nem a rozs és nem a mák
amit kedvel, csak a hús,
de ha látod, mégse fuss:

embert nem zabál soha.
Az erdő az otthona,
meg a völgy, a mélyben futó.
Latin neve gulo gulo.

Pele
Bundás kis állat a pele,
az erdő tele van vele.
Dió a fő eledele,
de előfordul, hogy bele-
kóstól a gyümölcsbe, tojásba,
télre meg üregekbe ássa
magát és alszik tavaszig,
addig nem eszik, nem iszik,
ilyenkor pihen a bele,
csak aztán töm mindent bele.

„Csak az húzza a nadrágot 
a fejére, aki hülye.”
(Marci öltözik)

„Amikor például a kisfia-
mat egzecíroztatom, mert 
nem eszik, mindig eszembe 
jut, hogy milyen rossz evő 
voltam, és mennyire utál-
tam ugyanezt a huzavonát.”

http://www.tothkrisztina.hu
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