
S A J Ó  L Á S Z L Ó

Kujjon Ferenc hajléktalan költô 
balladáiból

BALLADA AZ ÉTELOSZTÁSRÓL

Az ÉTELT AZ ÉLETÉRT autója
Még be se állt, mi már itt vagyunk mind,
Fegyelmezetten és némán a sorban,
Várjuk a gulyást, paprikáskrumplit,
Főzeléket, mikor mit kapunk itt,
Karácsonykor szívünk, gyomrunk is ujjong,
Szeretethullám felér a hasunkig –
Nézzük, ma mi van a dobozban, Kujjon.

Műanyag dobozok a nagy szatyorban,
Majd ha odaérünk, hazudunk, kik
Nem jöttek, nekik visszük… Néz ránk, jól van,
Nem hülye, ismeri kanalunk is,
Mindbe szed, lakjon jól a sok bugris,
Kenyeret, nem egyet, zaftot tunkoljon,
Vacsora is lesz, s mehetsz aludni –
Nézzük, ma mi van a dobozban, Kujjon.

Étel már van a műanyag dobozban,
Van-e élet a dobozon túl? Mit
Élünk, nem élet, feloszlik a csorda,
Együtt a sorban, egyedül ugrik
Kajának, kannásbor jobban csúszik,
Zabálni mindenki magába bújjon,
Ne botránkozzon ligeti tourist – 
Nézzük, ma mi van a dobozban, Kujjon.

Hintán, padon, kövön, földön, bokorban
Utolsó cseppig kanalazzuk ki,
Egyedül vagyunk, nem kell körénk kordon,
Otthagytuk a cumót, vackunk, bungit,
Szarásból felnézünk, mit hagyunk itt,
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Levél, eső, hó reánk halkan hulljon,
Még élő halottak, kik vagyunk mi –
Nézzük, ma mi van a dobozban, Kujjon.

AJÁNLÁS

Gyertek Ligetbe! Levesben hús is
Lesz, én már nem, de senki ne búsuljon,
A földben megterítenek úgyis –
Nézzük, ma te vagy a dobozban, Kujjon.

BALLADA A BORHÁZRÓL

Megebédelünk műanyag dobozból,
Árva fiúknak Cserháti énekel,
Az ebédhez Deák Bill és Hobó szól,
A kocsma itt napoz nyaral és telel,
Dobáljuk az ötvenest, míg végleg el
Nem hallgat a zene – amíg italom
Van, a külvilág ki a faszt érdekel?
A Borházban, hol szállásunk vagyon.

Jön a rokadili!, a kocsma tombol,
Guns N’ Rosesra AC/DC felel,
És mindhalálunkig tart a rakendroll,
Legalábbis nyolcig, addig üzemel,
Be ne gyere, nem neked való e hely,
Tévézz, aludj vagy basszál ágyadon,
Mi éjszaka kint, de hatkor végre bent
A Borházban, hol szállásunk vagyon.

És sohasem fogyunk ki a dalokból,
Let the Sunshine! Lesz disznósajt! Éhesen
Nem maradunk! Deep Purple, ez baszott jó!
Kanalazunk hideg konzervsóletet,
Gyere az erdőbe, itt egy ötvenes!
Mi vagyok, vadász? Anyádat megbaszom!
Aranyászok, kannás bor, kommersz feles
A Borházban, hol szállásunk vagyon.

60



Elültek mellőle, undorító volt.
Majd találkozunk a temetéseden!
Lent van a slicc, nehogy mindig kigombold.
Adj egy csavarást! Te vagy az életem!
Rohadnék inkább a lakótelepen?
Nem azért, hogy büdös, azt leszarom.
Vannak jobb helyek, de nekem megfelel!
A Borházban, hol szállásunk vagyon.

Ne ülj rá. De ráülök. Laposom volt,
De már nincs semmim. Van neked mindened.
A Smoke on the Water oly hangosan szól,
Beleremegnek tízemeletesek,
Száll a dal, szagunk, a füst a víz felett,
Messziről megérzitek, egy napon
Mankóit eldobva indul a sereg
A Borházból, hol szállásunk vagyon.

AJÁNLÁS

Herceg! Itt tintázunk, míg ti raboltok.
Tiplizz! Vidd szajréd, brancsod! Nem kell vagyon!
Szétverjük a Nemzeti Italboltot!
Örök a Borház, hol szállásunk vagyon.

KUJJON ÉNEKE SZERETÔJÉHEZ

hommage à Juhász Gyula

mert benne élsz te minden félrecsúszott
hugyozásban lecsúszott sliccemben
zoknit kesztyűt kotont felest lehúzok
ott vagy ha a gyógyszert nem veszem be
sose jutsz mindig ott vagy eszembe’
utolsó reggelim vagy kis vaj tea
morzsát hozzád hullajt szikkadt zsemle
élsz és uralkodsz örökké A.

mert benne élsz te minden félrehúzott
függönyben a porfényben remegve
soha partot nem érő zsírgyűrű úszol
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tenger vasárnapi húslevesben
szippantani agyvelőd kerestem
a pezsgős vacsora után vagy te a
reggeli ágyban hemendszex
élsz és uralkodsz örökké A.

mert ott vagy akkor is ha félrekúrok
a bugyikat rólad nem veszem le
életem rothadt dinnyehéj elúszott
falánk darázs szállsz csupasz szeletre
szürcsölsz édes életet rakd le a 
petéket mert tovább élsz te bennem
élsz és uralkodsz örökké A.

mert benne élsz te minden félrehúzott
bugyiban gatyában szájban seggben
baszok basznak hányok ha berúgok
arcod ragyogtatja minden csempe
te vagy összes titkos szégyenem te
s az utolsó mikor hallom kapd be a
halál faszát! s hatol végbelembe
élsz és uralkodsz örökké A.

mert benne élsz te minden félrecsúszott
falatban minden félrenyeletben
és mielőtt innen végleg elhúzok
a picsába a faszba szeretlek
mondom még egyszer százszor ezerszer
és most szépen kérlek csendben hagyd el a
testem én is maradt egy szelet keksz
élsz és uralkodsz örökké A.

AJÁNLÁS

na most már ordíthatod fülembe
undorító féreg vagy nem ember!
semminesz most mi lesz ne várj heppiendre ha
meghal kinek meg kell halnia
de te élsz és uralkodsz örökké A.
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SÍRFELIRAT

Kit úgy szerettem, mint magamat,
Ugye nem halt meg? Ugye ez nem ő?
Jajongók, zokogók, gyászszavak –
Jöjj, másokkal telik a temető.
Ott a legjobb apa és szerető,
Nagyon hosszú az út sírtól sírig,
Figyeld, mennyi özvegy megy legelöl
E sírhoz, hol nem is volt, ki nincs is.

Rendben, fegyelmezetten halad
E menet, nyomában por, lebegő,
Néma tartomány a föld alatt,
Csend, nincs isten, tiszta a levegő.
Itt van mindenki, öreg, csecsemő,
Te is, földi, az élet nagy kincs itt,
Testtől tisztára mosott lepedő,
Szellő leng, lelked, nem is volt, nincs is.

AJÁNLÁS

Ide nézz, élete emléke kő,
Nézd, halála féregétek, fincsi,
Csak felirat, se test, se lélek ő,
Senki, ki hol volt, holt, nem volt, nincs is.
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