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Második vignetta
-  Részlet a Feketemunkából -

„Egyik nap sírgödröt ástunk 
De valamelyik hullajelölt temetőbanya 
Beköphetett a sírásó-maffiának 
Mert dél felé megjelent
A Mennyei Boldogság patronja1 a gyászhuszáraival 
szinte minket fektettek 
a  félkész gödörbe."

„Scripture Reader 
in a Night Refuge"

-  Részlet a Feketemunkából -

Tisztára Móricka-szindróma 
Egy ideje mindenről a Feketemunka jut eszedbe 
Cs. Szabó László Dickens-naplóját olvasod 
Ott találkozol Gustave Doré Londonjával 
Gyorsan megrendeled a kötetet2
Tűkön ülve várod hogy a FAN Courier meghozza a csomagot 
Mint mindig
Most is a végéről lapozgatod a könyvet 
Már az első oldalon
Az Under the Arches című metszetnél görcsbe rándul a gyomrod 
Órákig időzöl az ötödik oldal Asleep under the Starsánál 
Mert eszedbe jut Balatonszárszó
És hogy feketemunkásként te is egy hétig aludtál a szabad ég alatt egy tekercs üveggyapoton 
Mi a fenét akarsz?
Kérded magadtól 
Megváltani a világot?

1 tulajdonosa (román)
2 Doré's London (All 180 Illustrations from Lon don , A  P ilgrim age). Dover Publications, Inc., Mineola, 
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Azt egyszer már megváltotta valaki 
Akkor meg minek sajnáltatod magad?
Húsz oldalon keresztül működik is a stratégia 
Aztán a huszonhatodik oldalon
A Scripture Reader in a Night Refuge című metszetnél mégis hányingered támad
Vagy kevesebbet
Vagy többet inni
Próbálod nyugtatni magad
De kevesebbet már nem tudsz
Többet inni meg nincs kedved
Mi a fenét akarsz?
Szabadkozik benned a félrészeg 
Utálod magad de többre nem futja 
Futván futnál ha látnád a csillagot 
De semmi 
Marana tha
Mint mindig ilyen helyzetben 
Most is a János jelenéseit idézed 
Marana tha 
Urunk jöjj el.

Pót-vignetta
-  Részlet a Feketemunkából -

„Magyarba' még hagyján
De aztán kimentem egy csapattal sarm es-sejkbe 
Mubárak rokonaié volt arrafelé minden 
Mi is nekik dolgoztunk 
Mire végeztünk a munkával 
Mubárak megbukott
Hazafelé jövet már egy csomó ellenőrző pont volt felállítva a sivatagban
Alig tudtuk elmagyarázni a géppisztolyos kölykeknek
Hogy mi csak munkások vagyunk
Mikor végre leszállt a gépünk Bukarestben
Én biza megcsókoltam
Az áldott román anyaföldet."
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