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LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
Beton. Ars poetica helyett
Részlet a Feketemunkából

1 vödör víz : 4 lapát cement : 12 lapát homok
Mondta BG
De a vödör ne legyen túl nagy
Azt hitted egy életre megtanulod a betonkeverés helyes arányát
20 év múlva mégis elrontottad az első játék-betont
5 éves fiadnak kellett
AdjadUramdemost
Játék-beton
A cementnek mehetett el az ereje
Pedig nájlonzsákban tartottátok a fészerben
Vagy a „nem-túl-nagy” jelző lehetett a hibás
De az első kísérlet széttört a gyepen
Mi az hogy „ne legyen túl nagy…”
A beton nem költészet
Még csak nem is étel
Hogy tudniillik „csipetnyi só (ízlés szerint)”
Viszont
Ha sok a kő a fundamentumban
Maradhat egy kicsit hígabbra is a beton
Hogy helyezkedni tudjon a kövek között
Mondta BG
Mi az hogy „egy kicsit hígabbra…”
Pont mint a költészet
Másodjára már jobban figyeltél
1 (nem-túl-nagy) játék-vödör víz : 10 játék-lapát friss cement (hogy biztos legyen) : 12 játék-lapát homok
Az eredmény cipónyi beton
Ez már tényleg olyan lett mint a beton
Kibírt már –35 Celsius-fok hideget
Kibírt már +35 Celsius-fok meleget
Kibírt már jégverést ólmos esőt
Kár hogy káposztáskőnek nem alkalmazható
De azért kitüntetett helye van a nyárikonyha előtt az almafán
Bőven kibír még néhány évet mielőtt szétmállna
Lehetne tovaszálló életedben a tőkesúly
Vagy használhatnád
A Feketemunka lapjaira
Levélnehezéknek. 
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Emberfarsang…
Részlet a Feketemunkából

„a tetű sem egyforma:
amelyik a bánattól terem,
az görbe hátú meg kopasz,
amelyik a piszoktól,
az bogárfekete”
(Solohov)

Ezt se hitted volna
Sok mindent nem hiszel
Nem hitted volna hogy hiányozni fog a lószarszag
Ismersz lóbolondokat
Akik szerint a lószarszag nem is „szag”
Hanem „illat”
Afféle kiegészítő tehát
Díszpinty koronaékszer
Szimbólum
Tudod te is 
Mert tanultad
Hogy jelképek erdején át visz az ember útja
Már hogy a kurvaistenbe ne vinne éppen ott
Ugye véreim
Magyar (értsd: román) 
Proletárok
Tudod te is
Mert tanultad
Hogy ámbra mósusz tömjén és benzoé
Téged viszont hagyjanak ki a játékból
Neked egyszerűen csak hiányzik a lószarszag
S ha nem vigyázol
Hiányozni fog a tehén- disznó- és tyúkszarszag is
Emberfarsang a munkásszállón
Lila férfilábszag
A nők rózsaszín izzadságszaga
A másnaposság epezöld cefreszaga
Ehhez képest a juhgané is tényleg „illat”
Ezt se hitted volna
De hiányzik a lószarszag
Emberfarsang
Állatböjt
Igaz hogy az állatböjt nem a lószarszag hiányát jelenti
De most jelentse ezt
Hazajutsz egyszer persze
Nézed ahogy a ló szétrúgja a pajta oldalát
Nézed ahogy földagad megint a bokája
Borogatod halölőfűvel ami mit se használ
Nézed ahogy meghízik mint a disznó
Lótérkép című versedben annak rendje és módja szerint elsiratod
Majd telefonálsz az olasznak 
Hogy viheti nyugodtan
Másik emberfarsangra
Szaláminak.


