
LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

Lali
TANULMÁNYFEJ A FEKETEMUNKÁBÓL

Pedig Lali is melós
Ha veletek dolgozik ô is melós
Mégis mindenki köszön neki
Átkiabálnak az utca túloldaláról
Lehúzott ablak mellett kenózik
Semmi más nem érdekli csak a kenó
Kikönyököl az IFA-ból
Rá nem tenné a kezét semmire
Sofôr
És kenós
És helyi erô
Tôsgyökeres
Igaz hogy csak vidéki
Mégis mindenki köszön neki
Még Pesten az Ajtósi Dürer soron is
Kizárt hogy rokanai legyenek ott is
Egyszerûen vannak ilyen emberek
Mindenki köszön nekik
Rohamtempóban lapátoljátok BG-vel a sittet az IFA-ra
Minél hamarabb végeztek annál jobb
Eltûnni szem elôl
Elvégre az Ajtósi Dürer sor mégiscsak szem elôtt van
Mi járhatott CS fejében hogy ezt a melót is kivállalta
Egy életre megtanulod hogy mindenbôl lehet pénzt csinálni ha figyel az ember
Lali is figyel
Rá nem tenné a kezét semmire pláne lapátra de azért figyel
Például a kenóra
Óvatos duhaj a fônök
Sofôrnek helyi erôt alkalmaz
Rá nem teszi a kezét semmire de az IFA-t kenózás közben is elvezeti
Ha igazoltatás esete forogna fenn nem kell majd magyarázkodni hogy mit
keres a volán mögött egy román
Lalival nincs gond
Legfennebb kenózik vezetés közben és akkor mi van bizonyítsa be a közeg
hogy tényleg kenózott
Amúgy is nyugdíjas
Mindenki köszön neki
Még a rendôr is
Vannak ilyen emberek
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Huszonakárhány évvel késôbb mondja SA hogy tényleg vannak ilyen emberek
Ô is ismert egy ilyent nôi kiadásban
Mindenki köszönt annak is
Ültek a Tosca teraszán ittak valami levet a szomszéd asztaltól meg föláll egy
atyafi és mély meghajlással üdvözli a nôi kiadást
Ki volt ez
Kérdezi SA
Fogalmam sincs
Mondja az ismerôs
Még sötétben is
„Bună seara!” mondja valaki a második emeleti balkonról a nôi kiadásnak
Ki volt ez
Kérdezi SA
Fogalmam sincs 
Mondja az ismerôs
Egyszerûen vannak ilyen emberek mint ez a Lali meg a nôi kiadás
Te sem panaszkodhatsz
Segédmunkás vagy semmihez se értesz hasznot nem igazán hajtasz mégis szimpa-
tizálnak veled
Kedvesen lezoliznak
Pedig Laci vagy
Zoli így
Zoli úgy
Három tornatanárod volt és mind a három Zolinak szólított
Ahogy most CS a fônök is
Lehet hogy civilben ô is tornatanár
Zolikám
Pattanj föl te is az IFA-ra Lali mellé
Ha valaki kíváncsi a zoliság lényegére ha valaki szobrot akarna Zoliról hát itt
vagy te 
Rólad tényleg meg lehetne mintázni Zolit
Ki lehet
Mi lehet az a Zoli hogy pont olyan mint te
Ismertél Zolikat de egyik se az a Zoli volt 
Illetve hát mit tudod te hogy milyen az a Zoli
Lehet hogy tényleg pont olyan mint te
Jó lenne ha tudnád milyen az a Zoli mert egy kicsit tisztába jönnél magaddal is
Egyik kollégád például
G. Zoli szintén feketemunkás alkoholista lett Pesten hazaköltözött alkalmi
munkákon tengôdik
Másik kollégád
Szintén G. Zoli szintén feketemunkás szintén alkoholista lett de ô nem költözött
haza hajléktalan Pesten
Vannak ilyen emberek
G. Zolinak
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Mármint annak aki hazaköltözött elôre köszöntél kíváncsi voltál rá megittatok
egy sört vajon melyikôtök fizette a sört reméled hogy te
G. Zolira is kíváncsi vagy
Mármint arra aki nem költözött haza találkozni akarsz vele vajon hol tudod
fölhajtani
Vannak ilyen emberek
Lali azóta már halott lehet
Huszonakárhány évvel ezelôtt is bôven nyugdíjas volt
Mindenki köszönt neki de vajon kibírta volna-e a szíve ha tényleg nyer a kenón
Vajon nyilvános-e a kenónyertesek listája
Örülnél-e ha ott látnád Lalit a nyertesek listáján
Vannak ilyen emberek
Mint ez a Lali meg a nôi kiadás
Vajon mi lehet a nôi kiadás neve
El ne felejtsd megkérdezni SA-t
Hogy mi a neve a nôi kiadásnak
Jó lenne találkozni vele is
Hátha pont ô az a Zoli
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