
„Akkoriban kizárólag jó 
könyveket lehetett olvasni. 
Nem kellett csont értelmisé-
ginek lenned ahhoz, hogy jó 
könyvekkel legyen bélelve a 
könyvtárad. Világirodalom re-

mekei sorozat, rendre megvettük, nem volt más. Volt még a Képes Sport, azt 
is megvettük. […] Így kezdtem rendesen olvasni, rendes naivan. Eleve vol-
tak a felolvasások, apám elalvás előtt olvasott nekünk egy fejezetet Cooper-
ből, vagy Verne Gyulából, vagy Jókai, ez különösen izgatott. Mert ügyesen 
csinálta; mindig a legérdekesebb résznél hagyta abba. És minden a legérde-
kesebb, bár erre csak jóval később jöttem rá. Ezért aztán gyorsan megtanul-
tunk a húgommal olvasni, attól fogva befaltam mindent. Nyáron, a telepen 
nem is tudtam napközben mást tenni, lebringáztam a Dunához a könyvem-
mel, a helyi csávókkal csak késő délután, focinál lehetett találkozni, napköz-
ben a téeszcsében kapáltak. […] Felébredsz, délutánig olvasol. Paradicsom. 
[…] Egész nyáron falun vagy, megszakítás nélkül, és nem falu, hanem tiszt-
viselőtelep, mégis valahogy falu, tyúkok, kutyaugatás, tücsök és béka. Bezö-
rög a szélsőúton a teherautó, és lekanyarodik a bolt felé. Megjött az apukám, 
kinyitom a kopott, bőr aktatáskáját, kidől a Pest-szag. A táskában egy-egy 
tábla Szerencsi csokoládé, leírhatatlan jó íz. Heti édességmennyiség, ezt kel-
lett volna beosztani. Meg egy Olcsó Könyvtár kötet. Ma is imádom, gyűjtöm 
is, irtó rondák. Annyira szépek. Ivanhoe, fakósárga borítás, kis rajzikák, rá-
zuhantam.”

Író, költő, újságíró, kritikus. Az ELTE-n szerzett bölcsészdiplomát. Az 1980-as 
években munkatársa volt az Új Könyveknek, a Négy Évszaknak, az Újholdnak. 
Volt a Magyar Napló rovatvezetője, a Magyar Lettre Internationale munkatársa, 
a Magyar Narancs közéleti hetilap szerkesztője, majd főmunkatársa. 
Számos magyar és nemzetközi irodalmi ösztöndíjban részesült. A Magyar Író-
válogatott tagja.

„Szóval, milyen költő? Jó. Szellemes, hihetetlen, amit a szavakkal művel és hi-
hetetlen, ahogy látszólag teljesen kiszolgáltatja magát, de mindig egy lépéssel 
előbbre van. Épp olyan ő, mint egy gyerek. Okos és szókimondó.”

(Kiss Noémi)

„Legfőbb jellegzetessége, hogy nyelvileg is komolyan veszi a gyereket, azaz érzé-
keny és nyitott befogadónak képzeli el. Nem nevelni próbálja, nem tanulságokat 
vagy erkölcsi példákat nyújt neki, hanem a szöveg, a fikció és a nyelv működésé-
nek megértéséhez igyekszik közelebb vinni. Miközben mégis csak szórakoztatni, 
nevettetni próbálja, azaz végső soron az olvasás öröméhez vezeti el.”

(Bedecs László)

„Kukorelly úgy közlekedik, ahogyan a gyerekek szoktak: háttal a menetiránynak, 
mint a rákok lépkednek tétován, mert figyelmüket lekötötte valami kívül vagy 
belül, leesik az álluk, aztán amikor megkérdezik őket, min gondolkoztál, azt vá-
laszolják: «Szép vagyok, / és lehet, hogy okos. / És lehet, hogy ügyes, / nagybetű-
ben ügyes, / kisbetűben nem, / vesszőben de.»”
(Jánossy Lajos)
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Virágot

Virágot szedtem,
szuper a kedvem,
fényes-virágos,
virágzik a kert,
nem vagyok levert,
nem t’om, világos?

Elnézik a hisztit,
kaptam egy biciklit,
hozzá bukósisak,
nem kérek tarhonyát,
de nem vágok pofát,
nem velem morcosak,

husi lesz feltét nélkül,
anyukám nem-kikészül,
nem folyton beszélek,
nem az kell, ami másnak,
mindig majd jön egy másnap,
jó szerintem az élet.

Barátnő

Barátnőm, legjobb, az Ancsa.
Ne legyen egyforma cuccunk.
Legrosszabb barátnőm Márti.
A fiúk undokok,
mégis van egy-kettő,
ez a tapasztalat.

Jóvagyo

Jó vagyok pletykázásban,
álmodozásban,

jó abban, hogy kitalálok
mindenféle valóságot,

fogalmam sincs, hogy honnan,
innen-onnan-amonnan,

iminnét és umunnét, mivel
semmit beszélek mindenkivel.

Anyaici

Anyai cipőben járkálok
le-föl, mert az legalább
kipeg-kopog.

Legjobb jelmezben lenni, 
akkor előre el van döntve,
hogy ki vagyok.

Télenma

Télen marcona vagyok,
tavasszal bevadulok,

vadulok egész nyáron,
már alig várom,

majd elrepülök,
lesülök, belesülök,

tiszta besülés a nyár,
nagy időjárás-kanyar,

aztán majd, későősszel
koppanok, mint a lőszer.

Most jól felsoroltam az összes évszakot!
Jónapot!

Répátne

Répát nem eszek, karalábét igen, 
dinnyét igen, eper tejszínnelt eszem habbal.
Répából nem kérek, se húslevesbe, se más.
Ha egy mód van, és a csont, az se.
Ha valami csontos.
Ez nagyon fontos.
Répa nélkül, ha lehet,
az életet.
(Nem szép a
répa,
se a csont,
és pont.
Csak úgy, zárójelben.)
(Rém randa dolgok.)

Összesf

Összes fényképen
nem vagyok rajta azért,
ne hidd!
Ezen se!
Ezen se.
Ezen se?

Indulja

Induljak a szobámba rajzolni valamit,
vagy vagdossak,
na ez az, amit a legjobban unok,
mi vagyok én, egy művész?,
vagy egy olló?!
Miért nem mondják meg, hogy csókolló-
zás lesz, vagy ehhez hasonló.

Betegsé

Betegség se rossz, olyankor nem kell menni.
Legalább lehet maradni, sőt kötelesség.
Sőt ágy és bágyadás.
Ágyban álmodozom, ágyból videózok, föl vagyok polcolva, 
hoznak mesekönyvet, hoznak őszibarackkompoltot.
Alma reszelve, reszelékben recsegő kristálycuki.
Ki-be járó anyuci, kimegy, bemegy, konyakmegy.
Nyugodtan nyafoghatok, bármi’ belefoghatok.
Külön látogatás engedélyezett, jönnek különlátogatni, 
esetleg külön sírnak is, nagyikám különösen sírdogál.
Ha olyan a helyzet.
Nem olyan a helyzet.

Lefogyo

Lefogyott, hizlalom.
Hízik, ugyanis tömöm.
Etetem őtet.
Azt még megeszi, de utolsó cseppig ám!
Megeszed!
Megette, pedig már alig győzte szegény feje.
Nem fért bele több torta.
Nem bírta.
Sovány babákat gyártanak, én ezt az egyet nem értem.
Sőt, kétlem.

Tejszín

Tejszínes málnába
legjobb, hogy van benne tejszín és van benne málna.

Van porcukor, és van benn hidegség,
fridzsiderből mivelhogy épp csak kivették,

recseg-ropog, tisztára fagyi,
gyártotta nagyi,

borbúzát és édességet,
szeressük a rendőrséget!

Kukorelly Endre (Budapest, 1951 – )
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„Tény, jól érzem magam a bőröm-
ben. Most épp süt ráadásul, dél-
előtt 11 óra, vakít az ablak előtti ha-
talmas fenyőfán a hó, rigók ugrán-
doznak a vadszilva ágán, tökéletes 
a csönd, délben lesz sült csirke, este 

jön valaki, szombaton focizom, ez 
megy. Mindenkit csókoltatok.”

„Ha atomfizikus, futballista vagy ha író akarsz lenni, akkor az vagy. Hogy milyen, az más kérdés.”
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