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Apa boldog

Apa boldog, giccseseket gondol, 

szeme párás, szája fülig ér 

Megbuktathatnák irodalomból:

szókincse nem több a semminél 

Ha kérdeznék, ő csak vigyorogna, 

s csimpaszkodna felhők szalagjába,

nem tudva, hogy két keze még kéz-e,

és alatta láb-e még a lába 

Apa boldog, giccseseket gondol,

a folyosón árnya átoson 

Nyeldekel a fojtott izgalomtól,

s átlebeg az éji városon 

Jó sokáig nem tud elaludni,

nevet s dúdol még órákon át

– látta Anyát, s fél percig ölében 

tarthatta a rég várt kisbabát!
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Megszülettél!

• Első kórházas fényképed

• A születésed emlékezetes pillanatai 
apai, anyai szemmel

• Neved története, jelentése



Érdeklődő

– Hallom, hogy az éjjel 

meg is lett a gyermek 

Fiú-e vagy lányka? 

És jókora termet?

Tud hangosan sírni? 

Van-e haja? Szöszke?

Mit szól hozzá bátyja? 

Húga? Nénje? Öccse?

No, és mondja, 

kire hasonlít a drága?

– Egy hörcsögre 

és egy nagyobb padlizsánra 

– Az anyuka jól van? 

Mennyit kért a doktor?

Korán jött a gyermek? 

Későn? Soha jobbkor?

Minden simán zajlott? 

Hány órakor lett meg?

Kinőtt ruhát kap, 

vagy immár újat vettek?

No, és mondja, 

milyen apukának lenni?

– Hát, nem semmi, kérem  

Igazán nem semmi!
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Adattár
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• Kórházi születéskártya, kórházi karkötő

• További első fényképek

Teljes neved: 

Érkezésed éve, hónapja, napja, órája: 

Testhosszad:     Testsúlyod: 



Csakhogy itt vagy!

– Csakhogy itt vagy! – tátogja az ajtó 

– Hadd lássunk már! – zsongják a falak 

Szól az ágy is: – Édes tündérrajkó,

alig vártam már, hogy végre ringassalak!

Feléd fordulnak a cserepes virágok,

téged néz a lámpa s mind az ablakok 

Te csak hallgatsz, s nem mondod: Látjátok,

milyen gyönyörű és milyen nagy vagyok?

Egyszerű lakás ez, nekünk való, mégis

jó ideje izgult, s neved ízlelgette

azon tanakodva Anyáékkal titkon,

vajon belefér-e a te kis szívedbe? 
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• Az ország, a megye, a város, ahová 
érkeztél (leírás vagy térképrészlet)

• Fénykép a szobádról, lakásodról, 
rólad az otthonodban
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Az otthonod



Négy hónapja több nálunk az angyal

Négy hónapja több nálunk az angyal 

A félrenyelt kortyokat útbaigazítják;

a kiskocsi elől elrúgják a köveket,

és arcunk nézik láthatatlan arccal 

Házunk körül éjjel tábort járnak;

megrengetgetik a bágyadt babahintát;

gőgicsélésből szőnek jó, puha szövetet,

s csontot dobnak az ugató kutyáknak 

Egyik kelyhet tölt meg imával, dallal;

másik a víz- s gázcsövet lesi mindjárt-mindjárt;

harmadik álmunkba száll, szájában szép üzenet…

Jó ott, ahol egyre több az angyal!  

Szeretet

Ez a baba de sokszor

összerágcsál, bebokszol,

kikaparná szememet

– pedig ez csak szeretet 

A szemüveg kell neki,

levesembe beveti,

szalvétával megetet

– ilyen ez a szeretet 

Cibálja a hajamat,

ha nem hagyom, kiakad,

s üvölt, amíg bereked

– de ez nem düh: szeretet!
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Növekedés-napló

• Az első hónapok vidám, csodás, 
említésre méltó történései

• Ölelgetős fénykép

• Fejlődésed naplója. Hány grammot 
nyomsz, milyen hosszú vagy 
1, 2, 4, 6, 9 hónaposan?



Oááá! Oááá!

Oááá! Oááá! 

Unalmas az ágyban

hason fekve bámulni a semmit 

Oááá! Oááá!

Uncsi a sok játék 

Végképp semmi érdekes nem lesz itt?

Oááá! Oááá!

Jaj, már megint ölbe!

Üvölthetek tovább, mint a farkas:

Aúúú! Oááá!

Hiába is ráznak,

térden lovagolni is unalmas 

Oááá! Oááá!

Mindenhonnan menjünk,

menjünk, menjünk!

Na de hová? Hová?!

Azt hiszem, már válaszoltam párszor 

Egyértelmű: Oááá! Oááá! Oááá!

Valójában nem is ez a helyzet,

pedig ezt így gondolják sokan 

Nincs unalom  Nincsen menni vágyás 

Az igazság: bújik a fogam!

Kússzál ide, kétfogú!

Kússzál ide, kétfogú,

hadd nevessük egymást,

s guruljunk a szőnyegen

– jó móka lesz, meglásd!

Kússzál ide, kétfogú,

egy kis csikizésre!

Úgy elmegy a délután, 

nem is vesszük észre 

Kússzál ide, kétfogú!

Mindent szerteszórunk,

s menekülve szaporán

beverjük az orrunk!

Kússzál ide, kétfogú,

ragyogóbb a Napnál!

Mázolj puszit arcomra,

csak meg ne harapjál!
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Veszélyes dolgok

A szőnyeg rojtja, a küszöb, az ajtó sarka,

minden, ami csukható és nyitható,

és minden, ami húzgálható jobbra-balra,

a kuka, a seprű, a hintaló…

A papír, a nejlonzacskó, a villa, a pohár,

fésű és fogkefe és ceruza és fi ók,

asztal- és széklábak, párnák és a kopár

padló s a padlón szaladó kis pók…

Veszélyes dolog mindenféle kábel, 

gombos kütyü, gomb nélküli s még ha van

le nem rántott abrosz, meg nem mászott Bábel,

s a nyolc hónaposok kedvével én magam…

Hangyás történet

A gyerek de balga volt:

megkóstolt egy hangyabolyt!

Könyékig túrt benne, s végre

beleült a közepébe, 

s mire Apa észrevette, 

amit befalt, jóízűen mind megette 

Szerteszéjjel zsizsegtek a hangyák,

tele lett a póló, cipő, nadrág 

Ha oda nem rohan Apa, s hagyja,

megevődik még egy marék hangya 

Ezt amikor bevallottuk másnap, 

Anya lett a világon a 

legesleghangyásabb  
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Minden, ami kézbe, szájba fér…

• Fénykép huncutságokról

• Játszottál-e gilisztával, sárral, földdel? 

• Szórtál-e ki ennivalót, lisztet, rizst a padlóra? 

• Mivel maszatoltad össze magad, ruhád és 
minden mást is?
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Első szülinapod

• Tortás fénykép

• Mit ettél, ittál a szülinapodon? 
Miből készült a tortád?

• Milyen ajándékot kaptál? 
Minek örültél leginkább?

• Kik ünnepeltek veled együtt?



Második szülinapod

• Tortás-maszatos ünnepi fénykép

• Mutatod vagy mondod, 
hogy kétéves vagy?
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Vár a nagyvilág

• Első óvodás fényképed

• Beszoktatós történetek

• Első óvodás élményeid, barátaid


