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Orsinak





KACSABÁL

kis kacsa, nagy kacsa, 
nem ugrál hiába, 
elmegy Dániába, 
vissza se jön onnan, 
tovább minek mondjam?



LEÓ ÉS A POSTÁS

Én vagyok az oroszlán 
nem lakok én fenn a fán 
hanem a fa alatt 
várom én a nyarat

ha eljön a forró nyár 
kis oroszlán mit csinál? 
nem csinál az semmi mást 
megzavarja a postást

ha a postás elszalad 
az erdőben ki marad? 
kinek írnak levelet 
a városi gyerekek?



A KUTYUS, AKINEK MINDENE 
NAGY VOLT

a kutyusnak nagy az orra, 
aki bántja, megkarmolja

a kutyusnak nagy a füle, 
belelóg az minden fűbe

a kutyusnak nagy a farka, 
a családja elfér rajta



A PILLANGÓ ÉS A LAPÁT

téli tájon, hó alatt, 
egy pillangó felriadt:

-  hó fedte be a házamat, 
mihez kezdjek én, szegény?
-  lapátolok, lapátolok, 
milyen őrült szenvedély

-  ha elhánytam, ha elhánytam, 
újra visszafekhetek,
téli álmot hadd aludjak, 
nem szállnak majd énekek



KISMACKÓ ŐKELME

bölcsőjében ott ring ő, 
kismackó őkelme, 
anyukája ringatja 
szépen énekelve

ha megunta a ringást 
kismackó őkelme, 
rázendít a sírásra, 
jelzi, hogy felkelne

ha megunta a sírást 
kismackó őkelme, 
nagyra tátja a száját, 
mézet ebédelne

ha megette az ebédjét 
kismackó őkelme, 
nem keres már semmit sem, 
megvan a jókedve



hasra fekszik az ágyon 
kismackó őkelme, 
gügyörészik, gügyörészik, 
ő is énekelne

elénekli, mit szeretne 
kismackó őkelme, 
szaladgálni, hólabdázni, 
kicsit nagyobb lenne

nem szereti a gyógyszert 
kismackó őkelme, 
a nagyokkal üldögélni, 
ő csak azt szeretne

anyukája vetkőzteti 
kismackó őkelmét, 
szép ruhába öltözteti 
szőrmók csemetéjét

a ruháját bepiszkolja 
kismackó őkelme, 
apukája fésülgeti, 
így is tetszik benne

vendégségbe készülődik 
kismackó őkelme, 
mackófiúk udvarolnak 
a kegyeit lesve

nem érdeklik a fiúk 
kismackó őkelmét, 
a szüleit kérdezgeti, 
mikor kap kistestvért



KUTYA-KACSA BARÁTSÁG

találkozott az úton 
a kutya a kacsával 
együtt sétáltak tovább 
nagy-nagy barátsággal

elmentek a moziba 
megnézték a plakátot 
de akkor már nem volt jegy 
így maradtak barátok

nyitva volt a cukrászda 
betértek egy fagyira 
a kacsánál nem volt pénz 
a kutya meghívta

megették a fagyikat 
hazafelé indultak 
otthon aztán a sarkon 
egy-egy puszit kaptak



KÉPESKÖNYV

van nekem egy kis könyvecském, 
jól elrágcsálom, 
pelikán van a tetején, 
kedvenc barátom

csigabiga mászik benne, 
hogy a békát utolérje, 
postagalamb messzire száll, 
a méhecske mézet talál

a pillangó szépen röpköd, 
a bagoly meg éjjel őrköd’ 
a katicán kötött gúnya, 
a harkályt már jaj, de unja . . .



NEHÉZ AZ ÉBREDÉS

rosszkedvűen ébredt 
nyuszikáék lánya 
sírdogált az ágyon 
nem tudták, mi bántja

kérdezgették tőle, 
de nem mondott semmit, 
hanyatt fordult rögvest, 
rázendített megint

csak nem hagyta abba 
nyuszikáék lánya, 
tanakodtak a szülők, 
vajon mi a baja

megkínálták tejjel, 
de nem kért belőle, 
félrelökte gyorsan, 
kifolyt mind a földre



répát hoztak aztán, 
hátha az majd tetszik, 
a répa sem kellett, 
nem értettek semmit

felültették az ágyban, 
megtörölték a szemét, 
kifakadt a mosolya, 
megtalálták a kedvét

álom nyomta kisnyuszit, 
azért volt rossz kedve, 
ébren volt már kicsike, 
aludt még a lelke

vége lett a sírásnak, 
most, hogy kivirágzott, 
a szülők is leültek, 
apa rápipázott

kávét főzött anyuka, 
az asztalra tette, 
odaszaladt kisnyuszi, 
a földre lelökte

nem érti, mi történt, 
felugrott a nyúlapa, 
fehérek a nyuszikák, 
kávés a tappancsa



A KÉT KATICABOGÁR KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉG

rajzolt nekem a nagynéni egy katicabogarat 
nagyon szép katicabogár volt 
mindenki a csodájára járt 
mindenki irigykedett rám 
s én boldog voltam,
mert nekem volt a legszebb katicabogaram

csak amikor apu meglátta 
azt mondta, hogy ez nem jó így 
mert csak öt pötty van rajta 
-  rögtön kitörölte 
és rajzolt nekem egy másikat

ez most nem olyan szép, 
de legalább hét pötty van rajta 
most -  ha már nem is 
járnak a csodájára -
nekem van a legpontosabb katicabogaram



HOLNAPRA VÁRJUK A NAGYMAMIT

szia nagymami! -  mondom majd neki 
de a mami meg anyának szólítja 
jön anyósom -  mondja apa 
s utazik a nejem -  telefonált a nagyapa 
megy a nászasszony?
-  kérdezte a másik nagytati 
s menyemnek szólítja mindig a dédi 
Marika néninek a szomszéd gyerekek 
tanárnőnek a vendégseregek

olyan hülyék ezek a felnőttek 
most én honnan tudjam, ki kicsoda? 
mért nem tudják megtanulni már, 
hogy ő a nagymama

holnapra várjuk a NAGYMAMIT



NYUSZIFÜL

apu,
ha te tudnád,
hogy milyen finom
ennek a műanyag nyuszinak a füle,
biztos, hogy egész nap
te sem vennéd ki a szádból



SÍRÁS-EGYENLEG

-  ha én olyan szép kislány 
volnék, mint te, 
biztos, hogy sohasem 
sírnék -  mondja apa

de apa nem olyan szép 
kislány, mint én, 
úgyhogy apa csak hallgasson



HOL A FEJED?

apa,
ha akarod,
de tényleg, csak, ha akarod 
én nagyon szívesen 
verem egy kicsit 
a fejed



BÓT-VÓT

nyitva van a bőt 
lehet venni sót

mi az, hogy bót? -  kérdik,
azt boltnak mondják helyesen . . .
hát most mit tehetek én?

nyitva van a bolt 
lehet venni soit



MACIK A KERÉKPÁRON

ezek most akkor bicikliző macik 
vagy
macikliző bicik?

de most akkor bicikliznek a macik 
vagy
macikliznek a bicik?



KUTYAGOLÁS

van egy kutya a fejemen
öt lufi van a kezében
két kék
egy sárga
egy piros
és egy lila

a kiskutyák kislufikon repülnek



BABY-FACE

ki ez a kislány itt a tükörben? 
ki ez a kislány itt a tükörben? 
és kinek a hatalmas pocakja ez? 
nooo?
ki ez a kislány itt a tükörben? 
ki az ott mellette? 
ki ez a kislány itt a tükörben? 
no, adsz neki egy puszit? 
puszild meg gyorsan ezt 
a kislányt itt a tükörben, 
adj egy puszit magadnak
-  megpuszilhatom én is?
-  adhat neki apa is egy puszit? 
ki ez a kislány itt a tükörben? 
ki az ott mellette?
anya?
-  igeeen, anya megszeretgeti kislányát
-  nemcsak a tükörben

ki ez a kislány itt a tükörben? 
ki ez a kislány itt a tükörben? 
köszönsz neki?



köszönjél neki szépen . . . 
mit mondasz?
-  szia? -  mondod neki, hogy szia? 
nem mondod? 
haragszol rá?
ki ez a kislány itt a tükörben? 
apa pufikája?
ki ez a kislány itt a tükörben? 

ki ez a sírós kislány itt a tükörben?



TELEFONIA

halló!
halló!
jó napot kívánok 
halló!
jó napot, Orsit keresem 
Orsi otthon van? 
jó napot 
halló!
Orsit keresem, 
van otthon valaki? 
jó napot, Orsi otthon van? 
halló! kivel beszélek? 
halló!
kivel beszélek?
Orsit keresem 
Orsi otthon van? 
halló!
Orsi otthon van?
Orsolyát keresem 
halló! halló!



BABASORS

ha ti tudnátok, 
hogy milyen nehéz is 
ilyen kisbabának lenni, 
biztos nem csinálnátok ezt velem

nem cserélgetnétek folyton a pelusokat rajtam



minden kacsa tengerész

zöldbe bújt az első kacsa, 
egész halvány-, kékes-, világoszöld, 
nem dolgozik, csak dirigál, 
nyílt tengeren, kék óceán, 
parancsot oszt a kapitány;
-  háp, háp, háp . . .!

kékben ugrál ez a másik, 
padlót súrol a közlegény, 
nem lazsál, mint a kapitány, 
dolgos kezű háp-legény

ha a munkát megunta, 
a kapitány leszidja:
-  háp, háp, háp . . .
ne hanyagold a munkát!

minden kacsa tengerész



miért szeretnek a kacsák a tengeren?
-  azért mert ott
nem kukorékolhatnak ébresztőt
minden reggel
azok a fránya kakasok
a baromfiudvarban
hajnalok hajnalán

a tengeren csak a halak kukorékolhatnak, 
de a halak meg különben sem kukorékolnak 
. . .  a halak azok . . . 
a halak . . .  
a halak . . . 
a halak . . . 
ööö . . .
a halak azok halak

a halak nem kukorékolnak a tengeren



LITTLE DRIBBLER

ez a kacsa nem tengerész 
nincs egyenruha rajta

ez a kacsa futballista



ÉRKEZIK A TEJ

pici paci ügetget, 
ott viszi az üveget, 
a városba gyalogol, 
tejet hoz a faluból

elhagyja egy autó, 
büdös benzint pufogó, 
kikerüli a pacit, 
továbbszáguld, nem lassít

a paci csak bandukol, 
nem késik még, tudja jól, 
idejében odaér, 
csigavér, csak csigavér



A DOBOZ

megint?!
már megint a másik fele?

hát hány másik fele van ennek a doboznak?



HAMIS EGY VILÁG

hamisított gesztenyepüré 
hamisított gesztenyepüré 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák

hamis maci 
hamis kutya 
hamis nyuszi 
hamis cica 
hamis egér 
hamis kacsa 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák

a fülét is hiába rágom 
a fülét is hiába rágom 
nem telik meg tőle a pocakom 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák 
a fülét is hiába rágom



nem telik meg tőle a nadrágom 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák

még a magnóm is hamisítva van 
még a magnóm is hamisítva van 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák

nem találsz, ha keresnél
nem találsz, ha keresnél
telefonom csak zenél,
nem csörög,
s nem hallom én,
hogy a másik végén ki beszél

megmondom én anyucinak
apucinak
nagymaminak
nagytatinak
nagynéninek
nagybácsinak
háp -  háp -  háp
hamis kiskacsák

megmondom én anyucinak 
adja tovább apucinak 
adja tovább mindenkinek 
-  hamis kaját ők egyenek 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák 
hamis nyuszi



hamis füle
nincsen neki semmi íze
hamis kutya
hamis farka
hamis maci
hamis orra
az egér már
nem jut sorra
háp -  háp -  háp
hamis kiskacsák

háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák 
-  vigyázat, hé, 
emberek, 
hamisítják 
az életet! 
háp -  háp -  háp 
hamis egy világ 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák

háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák 
háp -  háp -  háp 
hamis kiskacsák



A FILM

apa és anya filmet néz 
sok színes néni és bácsi van benne 
a kép alján két sorban betűket olvasnak 
ott írja, hogy miről szól a film 
én még nem tudok olvasni, 
úgyhogy angolul sem érthetek

de ha le van írva, 
hogy mi mindent mondanak, 
akkor a színes nénik és bácsik 
miért beszélnek?



MÁJ VAN A LEVESEMBEN

kislányom,
ezt nyugodtan megeheted
-  edd meg, kérlek! -  
ne maradjon már meg,
ezt apád amúgy sem szereti, 
apád amúgy sem szereti a májat, 
ne nekem kelljen már megennem, 
ne kelljen megennem a maradékot
-  kérlel apa

pedig a banánt apa is szereti, 
érdekes, hogy olyankor, 
amikor azt eszünk, 
nem mond ilyeneket



A FEJ ÉS AZ ÁGY

nekem még sehogy 
sem sikerült, 
pedig igyekeztem igazán, 
én még
soha nem estem le 
az ágyról

pedig úgy szeretném már 
kipróbálni, 
hogy milyen érzés az, 
ha beveri az ember 
a fejét

akkor legalább megtudhatnám végre, 
hogy mire is jó a fej



A JÁTÉKSZERES DOBOZOM

apa tegnap fölrúgta 
a dobozt, 
amelyikben
a játékszereimet tartom

nem baj, apa,
-  vigasztaltam -, 
ne idegeskedj, 
hiszen anélkül is
ki akartam borítani az egészet

nem baj, apa,
-  vigasztaltam -, 
ne idegeskedj, 
hiszen anélkül is
szét akartam szórni mindet



SÉTA APÁVAL

mi még csak nemrég költöztünk ide,
ahol most lakunk,
ezért apu tegnap betett
a kiskocsimba
és elvitt sétálni,
hogy körülnézzünk egy kicsit
a környéken

előbb balra indultunk, 
de aztán néhány saroknyi 
járás után visszafordultunk, 
mert apu azt mondta, 
hogy túl büdös van itt nekem, 
sok itt az autó, 
őt is zavarja a benzinszag, 
nemhogy még engem . . .

megnézünk inkább néhány kis utcát
-  mondta -  ott a házunk,
az otthonunk környékén,
hogy meglássuk,
merre lehet majd csatangolni,



felfedező,
tengeren túli utakra, 
őserdei kalandokra menni, 
ha egy kicsit nagyobb leszek

aztán,
ahogy elhaladtunk a házunk előtt, 
csak a következő 
kis mellékutcába fordultunk le, 
de ott sem haladtunk sokáig, 
ugyanis abból is nyílt egy másik, 
még kisebb utcácska, 
apu pedig mindenáron 
arra akart menni

hiába mondtam neki,
hiába erősködtem
(minden erőmmel),
hogy csak gyerünk tovább egyenesen,
nem hallgatott rám

ezek erre már
nagyon kis utcák,
erre már autók sem járnak,
nem kell tovább
azt a benzinbűzt szagolnod
-  mondta apa



pedig abban a szűk kis 
mellékutcában is
egyszerre három autó jött szembe,
alig fértünk el tőlük a kiskocsimmal
a kerítés és az út széle között,
ugyanis azok arra már
tényleg olyan kis utcák,
hogy még a kocsiút sincs kibetonozva,
járda sincs,
hanem mindenütt csak sár

azt is mondtam apunak,
hogy még azért se menjünk arra,
nehogy elakadjunk a sárban,
meg hogy ő se piszkolja össze,
sár ózza be a cipőjét,
de még akkor sem hallgatott rám

igen,
mert a felnőttek mindig azt hiszik, 
hogy mindent jobban tudnak, 
pedig abban a szűk kis 
mellékutcában is rengeteg autó járt, 
és mondta is később már apu, 
hogy nem sikerült 
elbújnunk, megszöknünk 
a benzinbűz elől,
a benzinbűz mindenhová utánunk jön, 
a benzinbűzt mindenhová utánunk hozzák, 
a benzinbűz kitartóan követ bennünket, 
a benzinbűz lerázhatatlan, 
a benzinbűz akárha az árnyékunk volna,



a benzinbűz az ember leghűségesebb társa
-  és még az ember talpát 
sem nyaldossa minduntalan, 
akár egy szőrmók kutya

és ráadásul az még 
zsákutca
is volt a tetejében
-  de különben sem mentünk volna el 
a végéig,
mert apa már fordult is meg, 
fordult is vissza a kiskocsimmal

-  majd elmegyünk a park felé -  mondta, 
de a parkba sem tudtunk bejutni, 
mert az előző napi eső miatt
még mindig
víz alatt állt az egész

feltolt hát apa a járdára
és ott indultunk meg,
hogy majd megkerüljük
a házunkkal szemben
álló háztömböt,
teszünk egy kört
és aztán vége,
aztán rqegyünk haza,
mert már amúgy is rég
uzsonnáznom kellett volna,
s ha még nagyon sokat késünk vele,
akkor biztos, hogy nem kérem majd



a vacsorát, 
biztos,
hogy alig akarok majd beleszagolni, 
biztos, hogy több mint felét meghagyom. . .

-  apa, te csak ne légy abban olyan biztos!
-  zendítettem rá, hogy az egész környék, 
minden járókelő hirtelen felkapta a fejét, 
hogy mi is történik ott,
az én kiskocsimban benne, 
apa meg csak megigazgatta a sapkámat, 
mondván, hogy mindig 
a szemembe csúszik

épp egy iskola mellett haladtunk el, 
néhány bácsi focizott az udvarban, 
s apa meg is állt egy pillanatra, 
nézte, hogy mit csinálnak, 
engem meg csak ide-oda tologatott 
a kiskocsimmal, 
gondolta, hogy néhány percig 
majd azzal is beérem 
továbbhaladás helyett, 
de nem értem be,
úgyhogy tovább kellett indulnia velem

mondott még valamit, 
hogy nem kellett volna 
így elkényeztetniük engem, meg m i . .  . 
meg azt,
hogy nagyon jó lenne az nekem,



ha ide járhatnék iskolába,
mert ez itt van nagyon közel,
szinte a házunkkal szemben,
s akkor nem kellene
mindig olyan korán iskolába indulnom,
hanem csak egy-két perccel
a becsöngetés előtt

aztán mégis azzal fejezte be, 
hogy, sajnos, mégsem fogok ide járni, 
de azt már nem mondta meg, 
hogy miért,
én meg elfelejtettem megkérdezni, 
de nem baj, 
majd holnap, 
vagy holnapután,
majd egyszer, ha megint arra sétálunk,
és ő megint megáll
bámulni a focizó bácsikat,
akkor biztos nekem is eszembe jut majd,
hogy megkérdezzem,
és akkor hiába igazgatja a sapkámat,
hiába tologat majd ide-oda,
hiába indul velem tovább,
addig úgysem fogom abbahagyni. . .

amíg meg nem mondja



SZOMJAS VOLTAM

anyu megdöbbenve állt
az asztal mellett
és a poharamba bámult

-  igen, anya, 
én ittam meg 
a világ eszét



BIG MUZZY

a big muzzy nem is olyan nagy 
a big muzzy, az egy kis kék cica 
rózsaszín masnija van, 
rózsaszín az orra,
s van négy rózsaszín pötty a tappancsán

a big muzzy nem sípol, 
elveszett a sípolója, 
a big muzzy egy kis kék cica, 
a big muzzy nem is olyan nagy,

csak azt nem értem, 
hogy akkor mért is hívjuk 
big muzzynak



AZ ÉN ELEFÁNTGYŰJTŐ 
KISKOSARAM

hozott nekem ajándékba 
egy kiskosarat a nagymami, 
hogy legyen miben tartani 
a játékaimat
-  ez egy rózsaszín kiskosár, 
fehér karimája van

az oldalán egyik felől 
három szem földieper, 
a másik felén meg egy 
terpeszkedő elefánt

volt itt nálunk vendégségben 
aztán egy néni meg egy bácsi, 
s amikor megmutattam nekik, 
hogy mit hozott a nagymami, 
a néni azt mondta, 
hogy
jaj de szép kis földiepergyűjtő kiskosár



akkor apa megmutatta neki, 
hogy a másik felén meg 
ott csücsül az elefánt, 
tehát jószerivel azt is 
gyűjthetne bele
-  mert ez egy elefántgyűjtő kiskosár

-  apa, hogy férne bele 
ebbe egy elefánt, 
hiszen ez olyan kis kosár, 
hogy még te sem férsz bele, 
nemhogy egy bazi nagy elefánt
-  nézd csak,
még az én popsim is 
csak alig fér bele . . .! 
bele is szorulok menten . . .

ki ül be az elefántgyűjtő 
kiskosárba? -  szokta kérdezgetni apa,
-  beül a kutyus 
meg egy kacsa, 
a kisegér
és az egyik maci, 
beül a másik kacsa 
és a másik m aci. . . 
tessék!
a Piroska kint reked, 
a Leóval integet



AZ ÉN KÖNYVEIM

nekem sokkal jobb könyveim vannak, 
mint a szüleimnek
-  az enyémeket rágni, tépni, 
gyűrni, taposni,
de még mosni, 
dobálni, hajigálni, 
húzni, vonszolni, taszítani, 
hajtogatni is lehet

bezzeg az övéik meg semmire sem jók!

apáéból tegnap,
mire elvette tőlem,
már csak mutatóba maradt valamicske. . .

anyáéból tegnap,
mire elvette tőlem,
már csak alig valamicske maradt

pedig én mindkettőnek 
minden darabját
-  oda, ahol találtam -



a könyvespolcra tettem, 
ha nem is pontosan oda, 
ahol azelőtt állt, 
de aki keresett, 
az mindent megtalált. . .

egy kicsit itt, 
egy kicsit ott,
s amoda is jutott valamicske:
minden darabját visszatettem
-  nem foglalkozom tán
majd ilyen silány könyvekkel,
amikor az enyémeket
sokkal jobban meg lehet dolgozni,
hiába tépem,
hiába rágom,
csűröm-csavarom,
holnapra is marad,
egészben,
s nemcsak néhány darab . . .



PÓKHAS

nem is vagyok kövér, 
csak épp földig lóg a hasam, 
ha négykézláb mászok

én nem is vagyok dagi,
csak egy kicsit nagyobb a hasam

anya is azt mondja, 
hogy nem baj,
ilyen kisbabáknak még szabad, 
ilyen kisbabáknál még lehet 
-  úgyis kinövöm majd

hiszen mindent ki lehet nőni: 
a rugdalódzóját 
is előbb-utóbb 
kinövi a baba,
a cipőkéje is kicsi lesz egyszer

ugyanúgy a pocak, 
a kövérség is 
kicsi lesz egyszer,



ugyanúgy a pocak, 
a kövérség is kinőhető, 
akárcsak a lúdtalp 
meg a zokni 
meg a . . . meg a . .  .

szóval minden kinőhető, 
egyszer az iskolapadból is 
kinő az ember,
egyszer mindent kinő az ember

. . . akkor Józsi a hülyeséget is 
kinövi egyszer?



FIGYELD A KÉKET

meglátogattam a hétvégén 
a nagysziileimet
-  a nagypapi jött el értünk autóval, 
mert apa azt mondta neki, 
hogy nem tudnánk busszal leutazni, 
hiszen vinnünk kell mindent: 
a járókámat, 
a kisszékemet, 
a kiskádamat, 
a játékaim, 
a pelusokat. . .

(úgy néznénk ki, mint a csacsik,
a málhás szamarak,
mint őseink,
a hős nomádok,
vándor lovasnépek,
avagy:
koldusok, szegények)



hiszen vinnünk kell mindent: 
a járókámat, 
a kisszékemet, 
a kiskádamat, 
a játékaim, 
a pelusokat. . .

apa és anya mindent idejében elkészített, 
összecsomagolt,
mert a nagypapi közismert arról, 
hogy nem szeret várni
-  még egy kávét sem tudtak megitatni vele, 
máris mindennek bent kellett
lennie a csomagtartóban, 
fel kellett öltöznünk, 
cipőt húzni mindenkinek, 
hogy azonnal indulhassunk . . .

a nagypapi kivételesen 
mindennel elégedett volt, 
s azt mondják a szüleim, 
hogy ez legfőképp miattam lehet, 
legfőképp én lehetek az oka
-  azelőtt csak nagy ritkán, 
csak hébe-hóba 
(hében-hóban -  
hólében),
csak szökőévenként 
fordult elő vele ilyesmi. . .



engem anya ölébe,
a hátsó ülésre ültettek,
mert egy ilyen magamfajta kisgyerek
még nem ülhet előre,
megbüntet bennünket a rendőr,
ha meglátja, hogy én is elöl ülök,
a büntetés pedig nagyon drága dolog ám ...!

mégis SIKERÜLT!
-  addig nyafogtam ott hátul 
anya ölében,
amíg apa egyszer csak azt nem mondta, 
hogy:
-  no jól van, 
add ide,
hadd üljön most egy kicsit 
elöl,
az én ölemben

-  most városon kívül haladunk
-  mondta -, 
itt tán csak
nem kapnak el bennünket, 
de ha a városba érünk, 
mehetsz vissza hátra

a nagypapinak is tetszett,
hogy én elöl ülök,
de azért még távolról sem annyira,
mint nekem:
mintha egy rajzfilmbe
léptünk volna be,



mintha egy festett világba tévedtünk volna, 
mintha egy festett világban tévedtünk volna 
el . . .
olyan mereven, fegyelmezetten 
álltak mellettünk díszőrséget a fák, 
suhant el a táj, 
repült az autó, 
s ahogy megláttuk őket, 
oly sebesnek tűntek a tanyák

versenyre kélt velünk a szél, 
eső mosdatta az autót, 
szembejött és visszafordult, 
ingott-ringott, 
táncot járt sok falevél

versenyre kélt velünk a szél, 
megvívta velünk a természet 
s a technika versenyét. . .

. . . mikor egyszer csak: ZSUPSZ!
-  repültem,
égnek állt a lábam,
nem féltem,
meg sem ijedtem,
nem kiabáltam,
hiszen egyikre sem,
semmire sem volt időm . . .
anya ölébe huppantam,
anya ölében találtam magamat ismét



-  látod ott azt az autót,
olyan fehér és kék csíkok vannak rajta: 
két rendőr bácsi áll mellette, 
nem volna jó,
ha egyikük megbüntetne . . .

hátul utaztam tovább, 
de kezdtem máris a nyafogást: 
hiszen hátulról semmit sem látni, 
csak a nagypapi meg apa hátát, 
s nincs abban semmi izgalom, 
ha a fákat, a tájat, 
a tanyákat 
nem láthatom

c
elöl maradt 
a táncoló falevél, 
elöl a verseny 
meg a szél,
elöl maradt a jókedvem is, 
a járókám, 
a kisszékem, 
a kiskádam, 
a játékaim, 
a pelusok . . . 
ott robogtak mögöttem

-  apaaa,
én most már nem látom őket!
-  de ha továbbmegyünk,
ott majd mások, újabbak lehetnek . . .
-  apaaa,



hadd üljek az öledbe!
-  mindjárt odaérünk, 
szórakozhatsz kedvedre . . .
-  de apaaa . . .
-  de apaaaaaaaaaa . . .!

tudom én,
ismerem én a módját, 
hogy kell azt, 
s mint kell a z t . . . 
elöl utaztam tovább, 
nem akarták a szüleim, 
de nem bírták a nyafogást

-  figyeld a kéket
-  mondta apa -, 
ha rendőrt látsz, 
ugrás gyorsan vissza, 
húzd le a fejed, 
lapítás,
ha megbüntetnek, 
drága lesz az utazás . . .



A LUFI

keddről szerdára virradóra 
leeresztett a lufim

apa, ahogy a múlt héten felfújta, 
biztos úgy szívta most ki a levegőt



KAPARINTÓ

amit én egyszer megkaparintok, 
annak többé már köszönnöd sem kell

attól nyugodtan elbúcsúzhatsz, apa



KÉT LÁBRÓL NÉZVE

két lábról nézve 
egész másmilyen a világ

no mindegy, 
megyek is én 
vissza
négykézlááááááááááááááááááááááááááá
b



KI-KI A SAJÁT KOCKÁJÁT

a nagyi hozta legutóbb, 
amikor itt járt,
amikor eljött hozzánk vendégségbe

elhozott nekem a nagyi 
egy nagy zacskó 
nejlonzacskó 
nagy zacskónyi kockát

még anyáé volt mindaz, 
még anya játszott velük, 
amikor olyan kislány volt, 
mint amilyen most én vagyok 
-  a nagyi meg mind eltette 
emlékbe,
meg talán számított is rám,
hogy legyen nekem is mivel játszanom,
ha majd egyszer . . .
ha majd egyszer megszületek . . .
ha majd egyszer a nagyi nagymama lesz . . .
de az is lehet,
hogy egyszerűen csak sajnálta, 
nem volt lelke kidobni őke t . . .



múltkor kilestem: 
apa is kockákkal játszott, 
de amikor kértem tőle, 
nem akarta ideadni . . . 
pedig nem értem: 
hát minek vennének, 
kinek vennének kockákat, 
ha nem nekem, 
és testvérem sincsen . . .

egész furcsa kockák voltak azok, 
mindegyik egyforma, 
hosszúkás és keskeny, 
színes fedelük volt, 
és mindegyiknek fekete a háta . .  .

apa végül elrakta mindet, 
be az íróasztal alá, 
ott tartja őket

és azt sem értem,
hogy miért szégyelli,
hiszen nincs abban semmi rossz,
-  én csak tudom ezt! -
ha valaki kockákkal játszik . . .
és akkor meg végképp
tényleg semmi baj nem lehet belőle,
-  még ki sem nevetik érte a nagyok -  
ha egy apa építget várakat belőle . . . 
hiszen bármikor nyugodtan rámondhatja, 
hogy miattam,
hogy velem játszott,



hogy én kértem, 
én akartam, 
meg minden . . .
szóval nyugodtan hivatkozhat rám . . . 

de nem,
apa kérlelhetetlen volt, 
mindet az íróasztal alá rakta, 
a saját kockáit, 
s kint hagyta az enyémeket
-  hogy azokkal játsszak 
(és hozzám fordulva
ő is játszani kezdett velük)

de akkor az enyémeket miért nem pakolta el? 
azokat miért nem rakta el? 
azokra tán nem kell vigyázni?! 
azokra tán nem kell annyira vigyázni?!

azt mondja,
hogy azok nem is kockák, 
azokkal én nem játszhatok, 
azok nem igazi kockák, 
mind-mind unalmas hamisítvány . . .
-  apa kazettáknak nevezte őket 
(a hamis kockákat,
az ő hamis kockáit), 
meg
azt mondta,
hogy zene van rajtuk,
meg hogy hallgathatom majd én is,
ha egy kicsit nagyobb leszek . . .
ha egy kicsit nagyobbacska leszek . . .



a kocka, az kocka 
és kész, 
mi az,
hogy zene van rajta, 
mi az, hogy kazetta, 
mi az, hogy nem lehet . . .?!

de akkor -  legalább! -  az enyémeket
miért nem pakolta el?
azokra tán nem kell -  úgy! annyira!
-  vigyázni?!

No, nem baj,
azokra majd én vigyázok!
majd vigyázok rájuk én!



AZ INDULÁS

pá-pá, 
szia, nagyi,
most már mennünk kell,
rohanunk,
vár ránk a vonat,
és nagyon mérges lesz
a masiniszta bácsi,
ha sokat kell még várnia ránk

a masiniszta bácsi 
mindig siet,
soha sincs egy perc szabad 
ideje sem,
hogy az ilyen kislányokra várjon

pá-pá, nagyi, 
megyünk,
mert vár ránk a vonat, 
megyünk,
elvisszük Újvidékre a vonatot
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