sincsen. TalSn mert az iskolSban tanult versik6k

is

ereSzked6 jeilegiiek? Vagy a

gyermek-dsztdnben tciretleniil 61 a magyar nyelv lejt6s6nek alapkaraktere?
A kijvetkez6kben a bekiildiitt gyermek-k6ziratokb6l mutatunk be n6h5nyat.
Minthogy a gyermek-lira minden tipus5b6l most rigysem adhatn5nk szemelv6nyt,
ez6rt nem a legjellemz5bbeket, hanem a legszebbeket igyeksziink az olvas6 eI6
t6rni. A verseket a k6ziratokb6l v6ltoztat6s n6lkiil m5solva, a helyesir6shib6kat
is meghagyva nyujtjuk.

,*

Sallag Erzsike k6t kijltem6nye nyissa meg a sortl kb. iitven, egyt6i-egyig
6rdekes verse kiiziil v5lasztottuk ki 6ket. A kis kcilt6nS 1932. m5jus6ban sziiletett;
Budapesten az Ersek-utcai elemibe j5r; e k6t vers6t az 1939-40-es tan6vben,
teh6t ?-8 6ves kor6ban irta. Nyilv6n- rendkivi.il 6lesesz(r, eredeti 6szj5r6sri, medit5l6 hajlamri 6s tal5n kiss6 tril-pajtdstalan gyerek lehet; fiizet6nek egyik lapj6n ezt a saj6tsSgos aforizmSt tal5ljuk: ,,Irj lassabban rigy telik az id6!" A j5tsz6i6rsak n6kr1l nevelked6 gyermek kergeti igy a perceket. Gondolkozdsm6dja nem
mell6rendel6.jellegfi, mint a legtiibb gyermek6, hanem iisszegez6: a verseiben
nagyszSmmal mutatkoz6 benyom6sokat egy-egy konkhizi6ban foglalja iissze.
e l"rro borult a hegytet6re!" cimii versben a helyzeti- (,,jaj de cstsz6s ez a j6g"),
15t5si- (,milyen havas a 169") 6s tapintdsi- (,,a2 orromra szSll a h6") impresszi6 6s
a feln6iteki6] tanult ismeret (,,e2 csakis 6szakon terem") egyetlen iisszegez6sbe
torkollik (,,bizony furcsa"). A ,,L6di" vbrs utols6 szakasza is sommfz5s. M6g a
sziilei ir6ni lrzeti h5l6t sem az iskolSban tanult sz6lamokkal, hanem eredeti gondolkoz6s nyom6n fejezi ki; anyjShoz irt egyik vers6ben ezt a k6t sort leljiik:
minket m6r oda,,Kir5ndul5st tett61 velem, hogy er6sebb legyek - Es vSrtak
ktinn erd6k vdlgyek hegyek". - Igazi mai v6rosi gyermek: mozgalmasan vibr6l6
impresszionizmusa, tiir6keny kecsess6ge 6s iisztijniis elegdnci6ja nem a robusztus
eglszs6g vil6g5b6l ya16, viszont irodalmi szempontb6l 6ppen ez adia a kiiltem6njrei Xti'iOnteg-es var5zs6t. Itt kiiziitt k6t ir6sa csupa naiv nyelvi b5j 6s friss csillogAs-villogAs:

HO BORULT A HEGYTETARE!
Jaj de csuszos ez'a j|g
H6 borult a hegYtet6re!
Es milgen hauas a 169
AIig l6.tok most el6re!
Jaj most nincs uil6gos, nenl' silt a
Ez a sok k6d! Jaj lstenem!
Milyen furcsa s6tdt 69 alatt!
terem!
Ez csakis 2szakon
Es ez m'Ereg! Az 6rorwa szd.Il a h5
Ez nem kellent'es, nem oalami i6
De bizonq furcsa mikor huII a h6!

nap!

LEDI.
kiizijns6ges tacsk6.
Hossz{t fiilecsk|it l,engeti a sz'bl,
Kap j6 solc csolcit kocka cukrot
Mindhid.ba cudarul i6I 61.
L6,d,i.

Giirbe l6ba ggorsan szalad'
Hoggha kicsi cicdt ld't.
Kdt hdts6 ldbdra dll:

Pitizik. LgE k1ri a pacsordt'

Szdz sz6nak is egA a u6ge
Nagyon 6l a kicsi LEd,i
Es ha ugat, biztossan ezt ugatja:
Jaj d,e pompd.s, jaj de j6 6lni!

