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va, akkor már Mártonként, elrontott házassága és az üzemből való kirúgása után, zárt 
intézetbe került. Dühöngött, csúnyán beszélt, tört-zúzott, csak injekcióval lehetett kor-
dában tartani. Rudi egyszer bement hozzá, a szomszédjukban lakó anyuka kérte meg rá, 
ő pedig őszintén megsajnálta mindkettőjüket. 

„Tudod, milyen ágya van odabent?”
Nem akartam tudni.

l ö v É t e i  l á Z á r  l á s Z l ó

Tide
– Részlet a feketemunkából –

Az első nap
Milyen lehetett az első nap
Ha megfeszülsz se bírsz visszaemlékezni hogy milyen lehetett az az első napod fekete-

munkásként
Nem arról van szó hogy féltél vagy ilyesmi
Legalábbis reméled hogy nem féltél
Nem azért törlődött minden mert féltél
Úgy általában egyetlen első napra se emlékszel
Még gyermekeid első napjára se
Ami persze nem csoda
Mert nem akartál apás szülést
Legalább ezt hagyjuk meg a nőknek mondtad mentegetőzve
A világ legszebb misztériuma
Legalább ebbe ne kontárkodjunk bele
Ne rontsuk el ezt is
Egyetlen első napodra se emlékszel
Pedig most jól jönne
A jegyzetfüzetedben az szerepel hogy ide jó lenne valamiféle teremtéstörténet
Mit láttál-hallottál első nap feketemunkásként
Ádám vajon emlékezett-e az első napjára
Bizsergett-e a bőre Isten kihűlő érintésétől 
Vagy csak nézelődött bambán
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Egy alkalommal
Kászonaltíz községben
A Tiszás patak tövénél
A Minimum Party összművészeti táborban az emlékezetről papoltál
Naplót vezettél
Idézni is tudsz belőle
Vajon melyik segédmunkás vezet naplót egy vagon azbeszt hullámpala kipakolása után
lehetséges-e egyáltalán „objektív” irodalmi (vissza)emlékezés vagy minden 

emlék átalakul mihelyt irodalommá transzponálódik? kérdezted a Tiszás patak 
tövénél a Minimum Party összművészeti táborban

Ma már a hideg is kiráz az ilyen okoskodástól mert egyetlen első napodra se emlékszel
Nem emlékszel mikor szedted az első gombát
Nem emlékszel mikor fogtad az első halat
Kedvenc fád a gyertyánfa
De nem emlékszel mikor vágtátok ki apáddal harcsafűrésszel az első gyertyánfát
Ha megfeszülsz se bírsz visszaemlékezni milyen lehetett az első napod feketemunkásként
Tide
Valamiért a Tide mosópor ugrik be
De ez még odafelé lehetett a buszon
Nem emlékszel ki mondta de valaki Tide mosóporral akarta meglepni az asszonyt
Kár hogy a Tide nem tisztítja az emlékeket
Puma adidász
Neonzöld vagy ciklámen színű cipőfűző
Kvarcóra
Ilyesmik jönnek elő
Teremtéstörténetnek első napnak egy kicsit kevés
Világnak viszont ez is egyfajta világ

csíkszentdomokos, 2019. január 31.

Nyolcezer-ötszázötvennégy
– Részlet a feketemunkából –

Be akarják tiltani a telejóslást mert sok embert téveszt meg
Olvasod az újságban
Volt rá eset hogy te is
Egyszer például 
Egészen pontosan a szökőéveket is számolva nyolcezer-ötszázötvennégy nappal ezelőtt 

te is megtévedtél
Igaz nem a telejóslás miatt
„Menj haza még meghalsz itt nekem” ordítja CS túlharsogva a betonkeverőket
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Azóta se láttál olyan rohammunkát
Sietni kell a rendőrség mellett betonoztok Szentendrén
Munkavállalásija viszont csak TP-nek van
Bekapcsolod otthon a tévét
Kikapcsolni már nincs erőd
Évekkel később Dunaföldváron ugyanígy megtévedsz majd
Igaz nem a telejóslás miatt
Hanem a
A kagyló lehetett romlott a spagettiben
Aztán itthon is
Itthon már mentő kell
Ijesztő tüneteket tud produkálni a szervezet ha véletlenül megtéved
Sietni kell kalciumot a vénába ahogy akkor Szentendrén betont a kofrácsba
Nézted BG tévéjét
Kikapcsolni már nem volt erőd
Akkor láttál először távjóst 
Most meg azt olvasod hogy a kereszténydemokraták be akarják tiltani a telejósdákat
Pedig ha valakik ők igazán tudhatnák
Hogy úgyis kinn maradnak az ebek a bűvösbájosok a paráznák a gyilkosok a 

bálványimádók és a ki szereti és szólja a hazugságot
Legalábbis a jános jelenései szerint
Reméled jól számoltál
Nem szeretnéd ha hazugságon kapnának
Inkább újraszámolod
Nem nem tévedtél tényleg nyolcezer-ötszázötvennégy napja volt.

csíkszentdomokos, 2019. február 1.


