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Oláh András

illúzióink 

a pusztában hiszünk 
a kerítések nélküli szabadságban 
anyagcsere-zavaraink gyógyíthatóságában 
a gyógyszerben hiszünk 
a tévedhetetlen kinyilatkoztatásban 
és gyanús aki vissza akar tartani 
mert már nemcsak színtévesztők vagyunk 
hanem vakok is akikre ráhűlt 
a tébolyult tegnapok átka 

Petrusák János

Egy szép lány hívása
A lány már a kocsinál volt, a kutya meg mellette. Kétszer két kék tekintet lövellt a férfi felé. (Mit 
csinált rosszul? Na, mégis, mit? Olyan vádlón néztek a kékek.) A lány parancsolt:

– Nyisd ki, kérlek, a kaput!
Princesse kérése parancs. A férfi máris ugrott, de a lány mégis kiszállt, és a kapuhoz sasszézott. 

– Jut eszembe, nem működik a nyitógomb – mondta Lisa – belülről is kóddal lehet kijutni.  – 
Válla felett hátralesett. – Nehogy elmeneküljön a személyzet. 

– Van itt – nézett háta mögé, a kertészlakra a férfi – személyzet? 
Nehézkesen zörögve nyílt a kapu. 

– Á – ugrott cabriójába a széplány – csak ideiglenes. Anyám tisztaságmániás! Kétnaponta 
átfényesítteti a házat. Akkor jönnek takarítók, meg kertészek is. És – villantak ki szép fogai, 
gazdag ragadozófogai – akkor kapnak pénzt, ha mindennel meg vagyunk elégedve. Addig – 
fityiszt mutatott.  – Apa szerint örüljenek, hogy nem pereljük be őket! 

Lisa indított. A motor felmorgott. A lány vállat vont:
– Igaz, mit vehetnénk el tőlük?! Többe kerülne a per, mint ami lenne a haszon! Sajnos – világ-

rengető sóhaj – a rabszolgaság nem megengedett. Még. 
A férfi csak nézett maga köré. Most mit csináljon, hova menjen? 

– Tom! – szólt a lány a kutyára. 
Tom kutyának azonban öntudata volt. Felpattant és eliramodott. Nem a kocsiba, hanem fel a 

lépcsőn. Lisa szisszent, szeme villámot szórt. (Ilyenek a földi istennők, ha haragszanak!) A villá-
mok a férfit találták el, mert hiszen a kutya már sehol sem volt. A szisszenő hang is a férfi felé 
szállt. Egy kígyó szisszenése volt az, egy gúnyos kígyóé. 

– Te maradsz! Csinálj – flegma vállvonás –, amit akarsz! Csak ne gyújtsd fel a házat. Hátha még 
lesznek itt lakó szolgáink! 

Ezzel indult. Majdnem nekiugrasztotta kocsival önmagát a háznak és az előtte álló férfinek. 
Sikkantó fékezés. A lány nem sikolt, csak a kocsi, neki talán több érzéke van. Majd aztán ideges 
sebváltás, és adjad a rükvercnek! Kipördült, legalább hatvannal, hátrafelé a kapun. Haja lobogott. 
Valamiért Lisa nagyon mérges volt. Na persze, királylány, vagy inkább istenlány, aminek képzelte 
magát, és akinek most éppen nem sikerült valami. Úgy, ahogy akarta. De hát mit is akart? 

A férfi döbbenten nézett, és nem akart gondolkodni! Mert ha gondolkodna, akkor… Valami 
súgta, ugorj ki a kapun! Ugorj, hátra se nézz, menekülj!  

Csakhogy a lány még mérgesen, arrogáns hülyén is gyönyörű volt! Sőt, talán így, hogy kipirult 
az arca, még szebb! 

Lisa, amikor már kocsija orra irányban állt, beletaposott a fékbe.
– Este – szólt a férfihoz, de úgy, hogy közben véletlenül sem pillantott arra – pontosan kok-

tél-időben légy a háznál. – Villant a szem, végre most, ha méreggel is, de a férfire. – Ne késs! De 
túl korán se gyere, utáljuk! Most foglak – elfordult, szégyenlősen, zavarban, vagy ki tudja, milyen 
okból – bemutatni a családnak. 

Négy kerékkel összehozott kocsi sikoly. 
– A kapuval mi lesz? – kiáltott utána a férfi. 
– Le van… 
A cabrio már nem is volt ott. Csak benzingőze, az utca pora, meg a lány parfümje. Aztán mind 

oszlott. Csak a nyár-meleg és a nagyváros szaga maradt meg körülötte. 
Ja, meg a nyitott kapu. Ha Lisát nem érdekelte, hát maradjon nyitva. 
A férfi visszasétált. Nagyon csendes, üres volt az udvar. Távol, inkább nem is ezen az oldalon, 

hanem a folyam másik oldalán lüktetőn morajlott a nagyváros. 
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