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Lövétei Lázár László

Feketemunka
hetedIk vIgnetta

„Vasalatok?
Betonkoszorúk?
Felejtsd el!
Közel se engedtek
Az ilyen úri munkákhoz!
Bezzeg amikor csákányolni kellett!
Na kicsi barátom 
Mondták
Most már te is kibontakozhatsz.”

tIzenötödIk vIgnetta

„Ments Isten a selfmade man főnöktől!
Megjárta ő is a hadak útját
Mindenbe beléköt az ilyen 
S az utolsó fillért is sírva pengeti ki
Voltak nekem is ilyen főnökeim
A fickó egy biciklivel
A felesége egy vödörrel kezdte az ipart
Így jártak együtt meszelni
Ilyen mocskos kapitalistákat 
Még nem baszott a világ!”

melós-haIku

„Kölyökkoromban
Megittam volt a tintát
Hát most gürcölök.”
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S Z É P I R O D A L O M

kórházablak

Mihály András (1971–2020) halálára

„Délután negyed három volt.
Kórházi szekrényén pár könyv hevert: 

Warhol-album, Hegel, Kant és Nietzsche
művei. A szekrényben vodkásüveg. 
Sztálin könnyei. Két napja vitte neki 
Menzel, és két óra táján talán még

lötyögött pár korty az alján.”
(Tomáš Mazal)

Vajon melyik „véres történetet” olvastattam volna el veled
Ha egy kicsit másképp alakulnak a dolgok
És vajon te elolvastad volna-e
Kedves Bandi
Vagy legyintettél volna erre is
Hallottál-e egyáltalán Hrabalról
Kötve hiszem
De jól is van ez így
Most már minden jól van
Látlak ott a kórházablakban
Még ugrás előtt
Vajon volt-e neked is „Menzel”-ed
Szegény betegem
Hogy vodkát vigyen neked
Vagy egyedül haltál meg
Vodka nélkül
Szegény
Szegény alkoholistám
Te feketemunkás
Én izé
Te Magyarba’ egy kórházablakban
Én itthon
Te már odatúl
Én még mindig egyhelyben
Ki tudja miért
De a román híradó is
A magyar híradó is
Szinte menetrendszerűen számol be arról
Hogy valaki kiugrott a kórház ablakán
Mintha tűz ütött volna
Dehát tűz ütött ki
Mondhatnád
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Kiütött a tűz
Már kölyökkorunkban irigyeltem a vagányságodat
Szegény
Szegény alkoholistám
Melyik nótával temesselek el magamban
Vagy csináljak egy ócska rigmust
Direkt neked?
Egye fene
Csinálok neked egy ócska rigmust
Isten nyugtasson
Kedves Bandi
S miközben ezt olvasod
Dúdold magadban a Ki tanyája ez a nyárfás? dallamát:
 Beh magas a kórházablak!
 Élet én most idehagylak

Sej innét beh messze látok!
  Elvtársaim köpök rátok.


