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Egy cowboy, fegyver nélkül és 
egy szamuráj, kard nélkül... Ők a jó 
oldalon álló főszereplők. A szürke ré-
teget, az elnyomottakat, a senkiket 
testesítik meg. Motiválójuk ugyan a 
bosszúvágy - de ebben a szituációban 
ez még megbocsátható. Az utazó és 
Yoshi (Josh Hartnett, Gackt Camui).

Aztán vannak a vörösök: ők 
mindent megkapnak, csodálatosak, 
tévedhetetlenek. Nicolával (Ron Perl-
man) az élen. Pont, mint a kommuniz-
musban. Igazságtalanságaikat jónak 
álcázott hamis tetteik mögé rejtik. 
Legalábbis próbálják.

A helyszín egy város, ami inkább hasonlít egy színpadra: minden 
mesterkélt, minden előre megtervezett. Mint a nagykönyvben. Mint a bunra-
kuban (bunraku: japán szó, 1. bábművészeti színház, 2. bábok ). Hangulatilag 
kevert, mint egy jófajta nagyváros: gazdag-szegény negyedek, házak és pia-
cok, nyugat és kelet találkozása. Ebben az istenverte városban csak harc van. 
És igazságtalanság. Mert ez az élet. Férfiak a nők ellen, nyugat kelet ellen, 
elnyomók a gyengék ellen... Lassan egy új hős kellene nekik. Jöhet bárhon-
nan, jöhet bármivel. Akár egy vonattal is. Mert a vonatokon általában szokott 
ülni egy csendes ember. Esetünkben kettő is...

És vannak a nők. Elrabolják 
őket, aztán hárembe kénysze-
rítve kedvüket töltik velük. És 
akkor még szépen fogalmaz-
tam. Mint ahogy azt Alexan-
drával és Momokóval is tették 
(Demi Moore, Emily Kaiho).

Bár fegyvert birtokolni tilos, bizonyos 
embereknek (na, vajh melyik csoport-
nak?) mégis van. A többiek pedig, ha 
ölni akarnak, menjenek a seregbe. Ha 
netalántán nem lennének elég ügye-
sek és megölnék őket, annyival keve-
sebb anyaszomorító lenne a világon.

Szerepet kap a szerencsejáték is, 
mely általában nyomorba dönt 
nyomorult embereket és felemel 
magas pozíciójúakat - ám itt kicsit 
más osztásban tűnik fel. Egész 
pontosan: ötlapos pókerben.

         ...egy cowboy, fegyver nélkül 

                                  
           és egy szamuráj, kard nélkül...
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