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 – egy karácsonyi ételosztáson –
(Kujjon Ferenc költeményeiből)

minden szépen le van rendezve
esik havazik hull a pernye
növényre állatra emberre
hétfő kedd szerda következik
csütörtök az idő eltelelik
ma estétől holnap reggelig
mi az hogy ma? mi az hogy holnap?
a patkánynapok eliszkolnak
felismerhetetlen a horda
ki tudja külön-külön melyik
egybefolyt massza de mindegyik
hétfő kedd néven neveztetik
patkányok jönnek hetesével
kujjon felkel megy megebédel
sorba áll hol van meleg étel
hosszú sor rengeteg a patkány
állj a végére te már kaptál
nem látni a patkánysor farkát
senki sem tudja hol a vége
mi lesz ma marad-e ebédre
kitunkolt kondér lesz kenyérrel?
lesz-e ma vagy ez már a holnap?
tömött patkánysor araszolgat
mozdulunk néha egy tapodtat
el se kezdődött nem lesz vége
mennél a bokorba vécére
visszalöknek kopasz legények
disznónak moslék kell azonnal?
rühes csöves állj be a sorba
cigány zsidó magyar faszomba
kopasz geci kicsit goromba
sorból ki nem állok ha mondja
szarok bele a nagy szatyorba
jó lesz még mert itt nem lesz kaja
mennék ha lenne hova haza
jó hogy van az embernek szara
meleg is de mit eszek holnap
szaros szatyor üres gyomornak
még a disznó is lakhat ólban
azt se tudom vackom most hol van
itt ott sehol bungim szétlopva
el se tudok menni rám szólnak
vissza se állhatnék a sorba
a toprongyosok eltaposnak
mióta állok itt azóta
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mi van ma? holnap? maholnap?
szerdacsütörtökpéntekszombat
téltavasznyárősz a falombban
a terhemre vagy én is neked
rádlélegzem a leheleted
levegőt cserélünk tetveket
itt vagyunk meddig a szem ellát
egyedül hideg külön cellák
undorral melegítjük egymást
végeláthatatlan a farok
piám nincs nem eszem nem szarok
nem tudom melyik patkány vagyok
sokan kidőlnek jönnek mások
életoszlás ételosztáson
a patkánysorral lassan mászok
végtelenbe tartó patkánysor
húsvétig eltart a karácsony
a naptárt is kitaláltátok
ne kelljen nézni üres lapot
istent mímelnek ügyes papok
azért az egész liturgia
Szentlélek Atya és a Fia
élni Istent kell hazudnia
kong a harang az üres égtől
a templomok az ürességtől
hol sok szorongó hívő néz föl
hol Fiú Szentlélek s az Atyja
nézzetek inkább a karzatra
egymásra az emberfajzatra
mint húsz ujjad olyan magad vagy
itt a patkány étlen feldagad
végül saját farkába harap
eljön végre a ma ama nap
szorongatunk izzadt kanalat
Isten áll ki kap ki nem Ő dönt
körbejár a sok kopasz ördög
figyelem még el se kezdődött
menjetek békével hétfőtől
kezdjük az egészet elölről
hiszen hétfő van most is most és
mindörökké pezseg a moslék
sorbaálltunk ezért a kosztért
emberek lehet hazamenni
majd holnap megint mára ennyi
keselyű száll alá a koncért
nem talál senkit nincs itt semmi
üres tiszta ragyog a kondér
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Versek az elfekvőből

(nők)

kefírt adnak joghurtot
kockasajtot
nincs már nő akit megkúrok
mit akartok

egy nő almát hámoz
készíti a pürét
kikötött az ágyhoz
ez a kurva lélegeztetőkészülék

jön a nővér rám ordít
bevágja az ajtót
álmomban dugtam
párnám alá dugtam
a kockasajtot
ide
jó lesz reggelire
de ezt is meg kell hámozni

túrót kérek sok kenyérrel
és egy nő kell
tömném őket
magamba
fulladásig magam beléje
de itt fulladok meg magamba’

a nők alám teszik az ágytálat
alájuk én már nem teszek
ápolnak halálhoszteszek
nézek messzire könnybe lábad
míg szarok szemem a jövőbe réved
talán lehet még egy
éjszakám felröhögök pedig nem vicces
de látom magam előtt a képet
a rokonok narancslevet hoznak
és nagyot néznek
holnap
nem kell bejönni elvittek

mit hoz a
jövő
itt hoznak
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bevisznek az öltözőbe
onnan meg a vetkőzőbe
onnan át a kötözőbe
azután a toldozóba
a hullafoltozóba
mennyi szorgos kéz kötöz itt
szívemet be nem kötözik
futok üldözőbe vesznek
de meg nem állok ezeknek
szívem halálra verik
szívem meg nem áll nekik

(csak hunyd le kis szemed)

leeresztett 
redőnyök
mögött
örök
csönd

(utolsó kívánság)

– Ma lesz a temetése.
– Lehet egy kérésem?
– ?
– Nem lehetne mégse?

BERDA JózSEF GyóGySzERTáR
azt hittem végleg
bezáRVA
évekig lógott a tábla
akkor is amikor beléptem
a BERDA JózSEF GyóGySzERTáRba
gyógyszertárunk csak belülről rendel
ne jöjjön előre felírt recepttel
üvegen túl csinos kisasszony
sorszám nincs egyedül vagyok mit parancsol?
kérek egy súlyos túrabakancsot
száz hektó bort tíz tölgyfa hordó snapszot
ja és mindent itt fogyasztok
egy grillcsirkét egészet? egybe?
naná nehogy már széjjelszedje
két combot kérek egy nővel
de ne legyen libabőrös a combja
míg végzek vele az én koromba’
ahhoz némi idő kell
tudja mit lehet libabőrös
a kis szűz jó ha a pina szőrös
ha csupasz se baj csak több a babra
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elkezdem sose hagyná abba
nem eresztené a kanit
na de nézzük még mi van itt
hagyja el a gyógyszertárat
vagy magába eresztek egy tárat
nézd már tiszta Amerika
kéne egy kurva
amelyik a legszebb
az se bánom ha csúnya
csak tudja
csak még egy utolsó szexet
legyen
kegyed
elég
kedves kisasszony
engedje meg hogy megbasszam
ki se kell gombolja köpenyét
tűnjön el! hallatlan! 
rögtön csak még valamit
pénzt életet valamint
könnyű halált
de előtte nehéz ételeket
saját zsírjában sült pecsenyekacsát
akkor nem kéri a csirkét? aranyom
csirke után a kacsa és adjon egy malacot
de rózsaszín legyen ropogós a husa
sűrű piros halászlé után hozzon lazacot
aztán jöhet halpaprikás csusza
és ha volna
abárolt császár- tokaszalonna
libatepertő kövérhúsos és egy tonna
rengeteg tejfellel töltöttkáposzta
végül gyümölcs- csokoládé- orosz krémtorta
tetejükbe eper málna harmatos szamóca
ráadásnak
kevéske
krumplipüré magába’
ha van
még egy
csésze 
csontleves
ha lehet
és vége
halálra
zabáltam
magam
pár perc és zárunk mondja még ha volna mi kéne
sárgaborsófőzelék
holnap
ebédre
ki se kell nyitnom a számat
szívószállal 
erőltetik 
belém
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de már nem érem meg a másnapot
a reggelit
pedig úgy ennék
kihűlt teába áztatott 
morzsáira oszló száraz zsemlét

na végre elment zárhatok

ki se nyitott lóg a záRVA tábla
ember
még nem lépett be
a BERDA JózSEF GyóGySzERTáRba
de ha kinyit mi lesz akkor?
nincs sorszám csak sor
nincs semmi
mindenki
türelmesen vár a sorára
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