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Az újság

- Kopogtak,  Főnök! - szólalt  meg az asztal  mögül  a
szemüveges,  öltönyben  és  hozzá  illő  nyakkendőben
ülő,  harminc  év  körüli  fiatalember.  A  szoba  másik
felében,  szemben vele,  az  asztalnál,  mákos  hajú  úr
válaszolt nyugodtan, halkan:
- Hallottam! - fejét lehajtva olvasta tovább a kezében
lévő újságot.
Az ajtó felől újból kopogás hallatszott.
-  Megint  kopogtak  –  most  már  halkabban  szólt  a
fiatalember.
- Nem vagyok süket, legyen szíves jegyezze meg, ha
állásinterjúra hív valakit, azt meg kell váratni az ajtó
előtt.  Teljesen  mindegy,  hogy  most  nekünk  nagy
szükségünk  lenne  egy  titkárnőre.  Akkor  is  meg  kell
váratni,  mert  különben  elbízza  magát  –  válaszolt
halkan,  oktatóan.  Összehajtotta  az  újságot  és  a
második  fiókba  rakta.  Felnézett  és  hangosan
megszólalt:
- Tessék!
A  hölgy  belépett  a  szobába.  Ám  erre  a  látványra
egyikük sem számított.  A főnök végignézett a szőke
hajú,  tökéletes  alakú  nőn.  Zavarában  az  asztalon
heverő papírlapokat kezdte tologatni, majd újból végig
pásztázta szemeivel az ajtóban álló tüneményt.
- Legyen szíves, foglaljon helyet! – mutatott az asztal
másik oldalán lévő szék felé.
- Köszönöm. – a szőkeség picit lesütötte szemét, és



elhelyezkedett  a  széken.  A  térd  fölött  lévő  szoknya
combközépig  felkúszott,  majd  mikor  keresztbe  rakta
lábait,  falatnyi  bugyija  is  majdnem  megmutatta,
milyen színből gyártották. A főnök újból zavarba jött
és elkezdett fészkelődni a kényelmes karosszékben.
-  Az  állással  kapcsolatban...-  nem tudta  befejezni  a
mondatot az úr.
-  Igen,  igen  –  vágott  szavába  a  hölgy  –  az
állásinterjúra  jöttem.  Olvastam,  gondoltam
megpróbálom.
- Helyes, nagyon helyes. Milyen nyelven tud beszélni?
- nézett a szemébe a főnök.
A szőke tünemény lesütötte szemeit, picit megdöntötte
fejét  és  száját  nagyon  lassan,  jobbról-balra  nyalni
kezdte, közben néha felemelte fejét és a férfi szemébe
nézett.
- És milyen képesítéssel rendelkezik? - közben a férfi
megigazította nyakkendőjét. A hölgy lassan felemelte
kezét,  a  blúzt,  mely  amúgy  is  feszült  rajta,  lentről
felfelé megsimította, majd a felső gombnál megállt a
keze és kibújtatta azt. A főnök a látványról nem tudta
levenni  a  szemeit.  Mikor  végzett  a  gombbal,  keze
lecsúszott a combjához, lágyan megsimította, és lábait
megfordította. Így kiderült az úr számára az is, hogy
az a falatnyi bugyi valójában piros színű.
-  Igen...igen  –  akadozott  a  hangja  a  mákos  hajú
férfinak.  -  Köszönöm,  köszönöm.  Hogyan  tudom
értesíteni? - nézett a nő szemébe.
Ezen  a  számon  –  pici  kártyát  nyújtott  át  a  nő  és
közben  megsimította  a  férfi  kezét.  -  A  vonalas  az
otthoni számom, a másik pedig mindig nálam van –
mutatott a két számra, és közben újból megsimogatta
a férfi kezét. Felállt és elindult az ajtó irányába. Halkan



kopogott  a  magas  sarkú  cipő  a  szobában.  Mielőtt
kilépett volna megfordult.
-  Várom  a  hívását,  uram.  Előre  is  köszönöm.  –
kinyitotta az ajtót, kiment és halkan becsukta.
- Főnök, kit fog felvenni? - kérdezte a másik asztalnál
ülő fiatalember.
- Arra a dagadt, zsíros hajú nőre gondolt – mosolyra
szaladt a szája.
- De – vágott a szavába a beosztott.
- Nincs de! - szólt hangosabban a főnök – Arra gondol,
hogy négy nyelven beszél és három diplomája van?
- Igen. – nézett csodálkozva rá az alkalmazott.
- Ön szerint ki állna velünk szóba, ha azt a hölgyet
meglátnák mellettünk? Mellesleg én is tudok beszélni
két nyelven.
Megsimogatta az előbb eltett  kártyát,  belső  zsebébe
rakta, majd a második fiókból kivette az újságot.
-  Ha  valaki  kérdezi:  állás  betöltve!  -  dobta  oda
hanyagul a mondatot beosztottjának.


