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Villányi László

A SZÉP VÖRÖSESSZŐKE

Vörösesszőke, ez kétségtelen, de szűk a homloka,

s förtelmesen tűnik el szájában a menü,

a szemöldökét túlságosan vékonyra szedte ki,

szempilláiról pedig hiába kérdezi lelkesen

a pincérnő, hogy „ez tényleg a tiéd?”,

rémesen sötétlik világos szeme fölött;

igazából a versben szép, ahol megszületett,

esetleg a szökőkút jótékony párájától takarva,

a haja viszont dúsan gyönyörű, és megható lehet

a vörösesszőke pihék csillogó puhasága, ott alant.

Alföld, 2014/3.
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Kötter Tamás

DIRTY SANTA

Délelőtt. 

Viktornak asztalt foglalok délre a Menzán, aztán felteszek egy képet 

a Facebookra. Dórával, az egyik asszisztenssel meg két ügyvédjelölttel, 

Andrással és Krisztával állunk a Trafi qban. A kezünkben kok télos po-

hár, mögöttünk a táncoló tömeget lézerfények pásztázzák. Elintézek 

néhány telefont, aztán Éva, az egyik titkárnő Facebook-oldalán láj-

ko lok egy fotót, amit néhány perce rakott fel. Egy folyó vagy mocsár 

(nem lehet eldönteni) partján lustálkodó, ásító krokodilt; széttárt ál-

kapcsán kismadár ül, a krokodil fogait tisztogatja. Éppen kommentet 

írok a képhez, „helyes kis pár”, amikor Viktor kiszól telefonon, hogy 

menjek be hozzá. 

Az ablaknál áll, és lent az utcát bámulja. A kintről beömlő napfény 

aranyló glóriát von szőkésbarna, kócosra zselézett frizurája fölé. Hi-

bátlanra sportolt alakját még jobban kiemeli karcsúsított és olaszosan 

rövidített, világosszürke öltönye. 

– Tessék! – mondja, de közben felém sem fordul. – Megint itt van-

nak. Én egyszerűen nem értem, hogy munkaidőben mit keresnek 

ezek itt. 

Odalépek mellé, és lenézek az utcára. 

Mióta az ügyvédi irodánk elvállalta egy láppal kapcsolatos perben 

az egyik nagy multi képviseletét, kisebb megszakításokkal környezet-

védő aktivisták demonstrálnak az irodaházunk előtt. Valamennyien 

a Zöld Hullám Környezetvédelmi Egyesület tagjai, akiket Viktor már az 

első tüntetés előtt is Zöld Hulláknak nevezett. Azóta a név az egész 

házban elterjedt, s Viktor nem kis büszkeségére nem csak az iroda tu-

lajdonosai, ügyvédek, jelöltek meg a titkárnők, de még a portások és 

a kézbesítők is így hívják őket. A mai nap mégis különleges, mivel a 

Viktor szerint biciklisfutár kinézetű tüntetők mellett már kora reg-

gel szélsőségesek is megjelentek az irodaház előtti téren. A rendőrség 

nyomban erősítést küldött. A néhány szürke egyenruhás, unatkozó ut-

cai rendőrt plexipajzsos rohamrendőrök váltották fel. Kordont állítot-

tak fel nem csak a tüntetők és az irodaház, hanem a környezetvédők és 

a szélsőségesek közé is. A radikálisok persze nem a láp miatt aggód-

nak, amely Viktor szerint egyébként is csak egy szenny- és talajvízzel 


