Lövétei Lázár László

Feketemunka
Huszonötödik vignetta

„Volt egy kocsma a szomszédban
Egy lerobbant Ikarus buszból
Kiszedték a székeket
S azokkal szerelték fel a kocsmát
Egy darabig mi is ilyen buszokkal
Mentünk Magyarba
Szóval egy kicsit otthon-szagúak voltak
Azok a székek
Ha már nagyon jöttem volna haza
Beültem abba a kocsmába
S ha már ott voltam
Megittam egyúttal valamit.”

Filmajánló
A Nógrád Megyei Hírlap nyomán

Szeptember 10-én rabolják el a budapesti B. Szamantát
Öt nap múlva
Szeptember 14-én szombaton már rendőrkézre is kerülnek a tettesek
A 13 éves kislány túszul ejtésének története
Bővelkedik különös fordulatokban
A krimi rajtavesztett „hőse” három romániai fiatalember:
T. László (22 éves)
Testvére T. Attila (20 éves)
És névrokonuk T. Gergely (21 éves)
A gyermekrablás ötletgazdája T. Gergely
Aki korábban alkalmi munkásként dolgozott B.-éknél
Így tehát ismeri a kislányt
Miután Szamantát foglyul ejtik
Adonyban egy kemping-faházban rejtik el
Nem bánnak vele rosszul
Gondoskodnak élelmezéséről
De természetesen a bérelt házikóból nem engedik ki
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Ötmillió forintot kérnek Szamanta szabadon bocsájtásáért
A rablás után fölveszik a szülőkkel a kapcsolatot
Akik hajlandónak mutatkoznak a váltságdíj kifizetésére
El is mennek a megjelölt helyre
– A rendőrség különleges egységeinek biztosítása mellett –
Ott azonban senki nem jelentkezik a pénzért
A gyermekrablók másodszor is jelentkeznek
De a szülők a megadott helyen ezúttal se találnak senkit
A rendőrségen az őrizetbe vett három férfi bevallja a bűncselekményt
Elmondásuk szerint az ötödik napon riadtak meg igazán
Tettük következményeitől:
Állításuk szerint akkor határoztak úgy hogy Szamantát szabadon engedik
Miután elfogyott a pénzük és már élelmet sem tudtak vásárolni
Abban reménykedtek
Hogy a számukra balul végződő gyermekrablás után
Sikerül elmenekülniük az országból
A kislány egészségesen tér vissza a szülői házba
Elrablóinak azonban felelniük kell tettükért:
A vonatkozó törvények szerint
5-15 év börtön vár rájuk.

Huszonhatodik vignetta
„Bontáskor ti is kiválogatjátok
Az ép cserepeket
Vagy azokat a léceket
Amiket még szegteleníteni lehet
Na az Utolsó Ítéletet is
Valahogy így kell elképzelni –
Mondta a papunk
Fiatal pap volt de szigorú
Például ha keresztelni akartál
Muszáj volt felkészítőre járni
Én is direkt ezért jöttem haza Magyarból
Odakünn nem cifrázzuk a bontást – mondom
Ott minden megy a sittbe
Bajos lesz ott válogatni – mondom
Isten jósága végtelen –
Mondta a papunk
Hát – mondom
Ahogy ott összevegyült a szezon a fazonnal
Nem tudom elég lesz-e az a végtelen.”
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