
Nagy Székely Ildikó 
 

Krisztián könyve (I.)Krisztián könyve (I.)Krisztián könyve (I.)Krisztián könyve (I.)    
 

Szaggatott ódaSzaggatott ódaSzaggatott ódaSzaggatott óda    
 

Krisztiánhoz  
 

Délelőtt volt és május vége,  
a csend, mint fényszomjas itatós  
tapadt az elasztikus égre,  
s kis tested átcsusszant a fénybe,  
mályvapiros és tengerkék  
halhatatlan kövekből katlan,  
s erdők hajában, madárhalkan,  
Isten alkotta pillanatban  
— pár percre — én voltam az Ég.  

 

AAAAdogatódogatódogatódogató    
 

Testemből tejet, mindennapi  
kenyér formájú szavakat.  
Kicsi kezedből esőváró  
lelkemre színes gombokat,  
hangyaherceget, eltekergő  
vágyamnak csigaházakat,  
tündérlábú szél dús hajába  
tapadt napfény-gubancokat,  
felhőkből pergelt vattacukrot,  
arcomra gyermekarcomat.  
Testemből tejet, égbe hajló,  
kenyér formájú hangokat.  
 

RikkantókaRikkantókaRikkantókaRikkantóka    
 

Szervusz, jó Buborék! 
Szia, Samponsárkány! 
Gazdátok köszönt most: 
Nagy Krisztián Ádám.  

Tente, Mami-cipő, 
hájcsikáljál egyet. 
Amíg szopikálok, 
Mami is pihenhet.  
  
S, te, ott a tükörben, 
mackóléptű törpe! 
Folyton engem majmolsz, 
legyen ennek vége! 
 
Vagy tudod mit, törpi? 
Itt a játékládám, 
osztozzunk: én leszek  
Krisztián, te Ádám. 

 

SzundiSzundiSzundiSzundi----daldaldaldal    
 

Álommanók hajkurásznak, 
labdit, traktort kunyerálnak. 
Motorbicajt adj cserébe 
meg egy nyuszit, álomtörpe. 
 
Főzőcskéhez szomszéd kislányt, 
tévégombig még pár centit, 
fürdőkád-szörnyiket faló 
tigrisemnek fürdőbugyit. 
 
Add meg mindezt, kérlek szépen, 
legalább egy pár órára, 
hadd tudja meg holnap délben 
mindenki a játszótéren: 
 
Krisztiáné lett a világ 
legjobb álommanócskája. 
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Krisztián mint éjjeliőrKrisztián mint éjjeliőrKrisztián mint éjjeliőrKrisztián mint éjjeliőr    
 

Alszik a pillangó, 
s mint a bűvös kocka 
narancssárga-kékje, 
elbújt a napocska. 
 

Szundít a porszívó  
ölében a macska, 
poros házikóját 
nem doromboltatja. 
 

Csendest húz a kályha, 
levesben a murkok,  
krumpli-szomszédságra 
most egyik sem fortyog. 
 

Kockás fülű mackó 
bóbiskol a széken, 
Traktor-Bandi horkol 
játékhegy tövében. 
 

Jó Mami is alszik, 
én őrzöm az álmát, 
s megszerzem a csokikirály 
fele királyságát. 

    

VacsorásdiVacsorásdiVacsorásdiVacsorásdi    
 

Csirkefalvi csókacomb, 
Krisztián most asztalt bont. 
Nyuszi majszol, Szamár zabál, 
Virsli-vitéz tótágast áll. 
 

Örömében sok-sok morzsa 
fejest ugrik mustár-tóba. 
Kanál-leányt délceg hangya 
jobbról-balról simogatja. 
 

Vacsorázik ajtó, ablak, 
Gumiló levesben caplat, 
Főszakácsunk legszebb álmát 
Csoki-csillagok vigyázzák.  

KívánságlevélKívánságlevélKívánságlevélKívánságlevél 
 

Cinke lopta napsugár, 
szarka tollán száll a nyár. 
Sárcsizmában őszi kertek 
hűvös álmokat lehelnek. 
 

Boltban szundít még a szánka, 
Krisztián már alig várja 
hópapucsok csosszanását, 
s arra kéri Mikulását: 
 

ne keresse azt a törpét, 
ki a tavaly nem köszönt, két 
esztendő és még hat hónap 
bölcsesség az új lakónak 
híres ismertetőjele, 
ajándékkal rakja tele 
hát a szandált, gumicsizmát, 
pingvin-zoknit, zöld harisnyát, 
 

s rázzon Mami cipőjébe 
— hadd ne férjen a bőrébe — 
sok, sok apró, égen bolygó, 
havas hátú csillagcsigát. 
Virgácsából legyen virág.  

    

Kívánság KrisztiánnakKívánság KrisztiánnakKívánság KrisztiánnakKívánság Krisztiánnak    
 

Fénytollai a késő ősznek 
kezedben kicsi karikák. 
Ködköpenyükben elidőznek 
közöttünk szép-, déd- s nagymamák. 
 

Százhuszonhatszor levedlettem 
álompikkelyes lelkemet, 
míg meg nem jöttél, most már csendben 
raktározom a fényeket. 
 

Mindent neked, hogy sose érezd 
november arcú délután  
advent-lesén, hogy naptalan vagy, 
s ha ráncos ég-ingem is megfagy, 
te indulj újabb fény után.

 


