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Költemények nagyobbacska 
gyerekeknek

F E N Y V E S I  O T T Ó

Valaki bogarat ültetett a fülembe:
a fejünkben szavak laknak,
mondatok, számok, bonyolult képletek.
Fülünkben tanyáznak a hangok.
Szemünkben rejtőzik a fény.
Koponyánkban lakik a logika.
A sarkon pedig a Bagi Janika.

Szeretek a körúton mászkálni,
hagyjanak engem békén,
van már nekem magamhoz való eszem,
nem szeretem, ha húzzák a hajam,
és az orromnál fogva vezetnek.
Legjobban anyut és aput szeretem,
meg az autókat. Órákig tudom bámulni őket. 
Viszont vannak dolgok, amit nagyon nem értek:
miért van az, hogy Kekének
lúdtalpas a lába, nekem meg nem?
Tudom, van még egy-két hibám,
a ragokat néha lenyelem, és tegnap 
– észre sem vettem – véletlenül 
meghorzsoltam a könyököm.
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Reggeli, uzsonna, ebéd, vacsora:
reggelire egy kupa tej. 
Uzsonnára lekváros batyu.
Trombitaszósz készül ma ebédre.
Harsonakompót lesz vacsorára.

Keke ma nem jött iskolába,
az anyukája azt üzente,
a lábához dörgölődzött egy macska,
Azóta sehol sem találja,
úgy sejti, beköltözött a cicába.
Nem tudni, meddig 
rejtőzik benne?

Most jövök a falvédőről:
ebből már máskor is 
származtak bonyodalmak.
Amikor legutóbb arra jártam,
Keke mondókát ismételgetett
a nappali szoba plafonján,
aminek lényege: aki kíváncsi 
hamar megöregszik,
vagy nem.
 
Jaj, nekem! Megázik a hajam,
otthon felejtettem az esernyőm.
Otthon felejtettem a házi feladatot.
Jaj, nekem!
Tegnap eltévedtünk a plázában,
mindenféle cicák jöttek szembe velünk,
vadak és szelídek.
A papi egyre csak azt mondogatta
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nyugalom fiatalúr, semmi baj, 
a hajunk szála se görbülhet.

Öcsém, facsiga!
Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Kérdezte a Béla sógor,
és meghúzta a fülem.
Mondtam neki vasgyúró.
Bence azt mondta vasutas, 
Robi orvos, 
Gergő sintér.
Samu meg indián.

Vettem egy talicskát
házat építenék, villát,
kacsalábon forgó palotát.
Lesz benne kemence,
többek között
kuckó és medence.

Rajzol a csemete
Egy kis piros, egy kis barna, kevéske fekete.
Már kész is a meskete.
Egy kis piros, egy kis sárga, egy kis fekete,
még semmi,
még semmi sem dőlt el,
lehet zsiráf,
lehet teve,
talán
lehetett volna krokodil.

Ferike, a sárkány
Ferike még kicsi, 
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apró, mint a meggy.
Bíborban született,
bársonyban.
Más mint a többi, 
nem szokványos.
Nem sír, nem nyafog 
feleslegesen.
A többi, mind taknyos, és köhög.
De ő nem.
Ő Ferike, a sárkány.
Ha felhúzod lángot okád.
Tűzet köp. Villog
Berreg és szirénáz.

Ördög és pokol!
Az utcánkba költözött egy tejcsarnok.
Olyan tejszag van,
az egész utca tejszagú.
Az utcánkba költözött egy tejcsarnok.
Van túró, tejföl, kefir. 
Csoki az mér’ nincs!
Az oviban kecsketúrót osztogat a Kiskaresz.

Öklömet rázom!
Köhögök és fáj a torkom. 
Megfázott az orrom.
Támadnak a vírusok, 
öklömet rázom, hiába!
Fáj a torkom, 
megfázott az orrom.
Legyűrt a sok bacilus.
Fekszem és izzadok.
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Álmomban 
elgázolt egy kandúr.
Álmomban hangyával birkóztam,
víz alatt úszott egy elefánt.
Álmomban elgázolt egy cica.
Ha majd holnap felébredek,
mindent újrakezdek.

Mindig az van,
amit én akarok,
ha nem az van, 
akkor nem akartam eléggé.

Tudom, hogy 
a front az nem jó!
Olyankor anyunak fáj a feje, 
apunak és a nagyinak is.
Csak az enyém nem akar fájni.
Sehogy se.
A kutya fáját! – 
ahogy a papi mondaná.
Csak tudnám mit jelent:
A kutya fáját?!

Az egy régi iskola.
Azt mondja a papi:
abba az iskolába már nem jár senki.
Betört az ablaka, 
odabenn már csak a madarak,
cserebogarak és egerek
tanulják az írást, olvasást.
A táblán ott felejtettek egy matekpéldát,
már senki se nem fogja megoldani.
Senki se nem jár oda.
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A földrajzszertár legmagasabb 
polcán van egy földgömb,
úgy látom, Új-Zéland,
az nagyon messze van,
meg a Csile.
Oda ment férjhez 
a szomszéd néni lánya,
a Balog Csilla.

Nagyapó nagyon fázós,
melegre vágyik,
jó szavakra.
Öreg a foga,
a haja, a bajsza.
Csak a szeme kivétel.
Mindig csillog.
És mindent lát.
Látja a múltat
és a jövendőt.
Szeretné olykor
az árnyékát átugrani.

Azt mondja a papi:
sehol egy szék, 
pedig mindjárt seggre ülök.


