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Lövétei Lázár László

Feketemunka1

Egyiptomi

Mekkora legyek zümmögnek a füledben
Mint egy-egy helikopter
Csípnek mint a hétszentség
Kutyafasza a negyedik vagy hányadik
Egyiptomi csapás
Jobban el kellett volna magyaráznia Gergő papbácsinak az egyiptomi csapásokat
Volt vagy tíz belőlük
Békákkal-sáskákkal
Volt részed belőlük
Békából is
Sáskából is
Sőt rákból is
Kölyökkorodban 
Árvíz után
Rákot csempésztél MD barátod gatyájába
Hogy visított az istenadta
Rák vajon szerepel-e az egyiptomi csapásokban
Jobban el kellett volna magyaráznia Gergő papbácsinak az egyiptomi csapásokat
Somfabottal kergetett a hittanterem tornácán
Nagyapád is mindig somfából faragta az ostornyelet
Bőven szeptember van
De ekkora legyeket még nem baszott Európa
Mint egy-egy helikopter
Leányfalu
Dögmeleg
Csákányolod a sziklát a zöldségtőzsdézőnél
Ha nálad lenne a parittyád
Vadászhatnál is rájuk
Mint a balatoni szőlősben seregélyekre
Kölyökkorodban tejgumiból csináltátok a parittyát
A vasöntödéből lopta AG barátod apja 
A védőkesztyűt

1 Részletek egy készülő kötetből
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Abból vágtátok ki a parittyagumit
Aztán bezárt a gyár
Később már borjúszoptató csuszliból maszekolsz
A fiadnak is ebből csinálsz parittyát húsz év múlva
De azelőtt még a Balaton
Se tejgumi se borjúszoptató csuszli
Hatos betonvasból hajtogattál ágasfát
Tejgumi helyett megtette az óvszer is
Halálpontos volt és elnyűhetetlen
A világ legjobb parittyája
Szabadalmaztatni kéne
Kár hogy nincs nálad Leányfalun se parittya se óvszer
Akkora legyek zümmögnek a füledben
Hogy nyugodtan vadászhatnál rájuk
S a smugic tulaj BMW-je is megérdemelné az egyiptomi csapást
Csapágygolyóval.

Harmadik vignetta

Eleinte erdőt irtottunk
Szörnyen el volt vadulva az akácos 
Kiléptük a száz métert erre is arra is 
Egykettőre végeztünk a melóval 
Döglöttünk meg az unalomtól 
Szipkát faragtunk bodzafából 
Aztán ledőltünk egy cseppet 
Meg is teltünk kullanccsal rendesen 
Másnap már nem a földön heverésztünk 
Hanem a csutakon ülve aludtunk.”

Himnusz egy lapáthoz

Ha így folytatod
Lacika
Egykettőre kifingasz
S a betont is elcseszed
Ha már benne van a víz és a cement
Legyen ritmusa a lapátnak
Úgy könnyebb
Jártál-e ételt szenteltetni
Hát akkor imádkozzál bazdmeg
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Például:
Urunk Istenünk! (1. lapát homok)
Te vagy minden tudomány és mesterség ősforrása (jöhet a 2. lapát homok)
Te világosítottad meg az emberek elméjét (3. lapát homok)
Hogy mindig új és új munkaeszközöket hozzanak létre (például lapátot; 4. lapát homok)
Kérlek áldd meg ezt az eszközt (tehát a lapátot; 5. lapát homok)
Add hogy aki ezzel dolgozik (vagyis én; 6. lapát homok) 
De te azért ne essél ki a ritmusból
Szóval:
Add hogy aki ezzel dolgozik (6. lapát homok)
A te kegyelmed segítségével úgy munkálkodjék (7. lapát homok)
Hogy testi-lelki egészségét megőrizze (8. lapát homok) 
Munkája gyümölcsét szándékod szerint élvezze (9. lapát homok)
És elnyerje az örök életet (10. lapát homok)
Krisztus a mi Urunk által (11. lapát homok)
Ámen! (12. lapát homok; s kész is van a beton)
Ugye hogy így nem annyira fárasztó
Nem is annyira unalmas
Nem ártott volna egy kicsit többet ministrálni
De énekelhetsz is
Az a lényeg hogy ritmusa legyen
Mondd meg a fiúknak
Hogy tegyék ki a Danubiust
Az ablakba.


