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KUKORELLY ENDRE 

Samunadrág 

 

Van 
Van mese édes 
és eseményes, 
van lehetetlen, 
kibírhatetlen, 
mert túl ízes, 
túlzottan Greezze-s, 
nem jó végű, 
súlyos nehézségű, 
nem is olvasom, 
mert nyom, 
nyomja a hasat 
meg a mellkasat, 
kitalálnak mindenféle Sellőt, 
olvassa inkább fel aki felnőtt, 
van még gügye 
is, na ugye, 
van éles 
és rémes rajzfilmlövöldözéses, 
és attól remegek, 
mint bármely gyerekek. 

 
 

Reg 
Reggel szokott kalács lenni. 
Szívesen fogadnék fel egy háziegeret. 
A kávészag jó, mivel jó, rossz, mivel ébredés. 
Sötétben félek, fölkelésnél nyűgösködök. 
Olyankor fejemre húzom a paplant, és csak egy kis 
lyukat hagyok ki. 
 
 



70  tiszatáj 
 

Sok 
Sok gyerek jár óvodába, nem túlzottan érdekesek, például 
Anna barátnőm. 
Ő se mindig. 
Megjön apu focizásból, jön vele a Bandi, annak neki lehet 
rontani. 
Szeretek rontani, fölmászok rá, nagyjából zsupsz egyenest a 
feje, félig a fejére. 
Félig a füle. 
Dörzsölöm, mert kopasz. 
Véletlenül bele is rúgtam, le lett taposva, de csak nevetett, 
kicsit, úgy látszik, gyagya. 
Szombat délutánonként jön ez a Bandi apuval focizásból, 
leül a konyhában, én pedig mászhatok. 
De sajnos megpuszil, és borostás. 
Borostával puszil, fúj, de jó. 
Anna barátnőm is rámászik erre a Bandira, alig marad 
hely. 
Fúj, de jó, annyi fúj, amennyi jó. 
Annyira, hogy nem is köszöntem az Anna barátnőmnek, 
mikor elmentek. 
Mert itt voltak, csak már szerencsére hazamentek. 
Mert a Bandi a ronda szúrós borostájával megpuszilta a 
nyakam, hát hiába. 
Hiába szólt anyukám, hogy köszönjek az Annának meg a 
mamájának, elfelejtettem. 
 
 
Ale 
A legújabb 
törvényrendelet, 
hogy 
csikizni nem lehet. 
 
A csikizés tilos. 
Tilos a csiki. 
Talpat lehet anyunak fürdésnél, 
de csakis neki. 
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Múl 
Múltkor megvizsgáltam, kinek nagyobb, apunak vagy a 
Samué, hát, szerintem nem tudom, egy-null vagy egy-egy. 
Akkor meg mit ugrál, csak azért mert kövérebb. 
Azért, mert nagyobb a cipője, nagyobb a feje, nagyobb a 
gatyája, és vesz néha fagyit. 
Vagy pillangós hajcsatot. 
Vagy nem vesz, mert nincs pénz rá. 
Lehet, hogy kisebb vagy ugyanaz. 
 
 
Mut 
Mutatták a tévében a zsiráfo- 
kat, az anti- 
lopakodókat, az oroszlánt és az orángutánt, 
és jött a Bandi. 
 
Mutattak jaguárt, az is lopakodik, de nem 
féltem. Akinek 
hosszú a nyaka, az 
nem fél, mert minek. 
 
Nekem szép, hosszú nyakam van, hajam 
lenyírva körbe- 
körbe, onnét tudom, hogy megné- 
zem a tükörbe’. 

 




