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Csak jóval később, a videóból tudta meg, milyen volt. Vagyis hogy mi-
lyennek kellett volna látnia.

Nyitókép, zene (valószínűleg meghatónak szánva), madár-
távlat. Harangkondulás, templom felülről, vágás, de mintha suhanna a kamera tekinte-
te, hegy, rajta rendezvényközpont. Csicsergő, majd felröppenő madár, talán valami jelké-
pe az ifjú párnak vagy az életnek vagy a geci sok pénzükből fakadó könnyűségnek. Való-
színűleg így kellett volna átröppenni egyik helyről a másikra. A templomi tortúrát köve-
tő fotózkodás, virágdobálás, édelgés után fehér limóba pattanó ifjú párnak nyilván ilyen 
is volt az átröppenés.

A  videóból persze kihagyták a  fullasztó kánikulát, amiben neki el kellett caplatnia 
a templomtól a rendezvényközpontig, amit még véletlenül sem lehetett a templom köze-
lében kiválasztani, vagy a templomot a rendezvényközpont közelében, vagy legalább olyan 
rendezvényközpontot találni, ami nem egy hegy tetején van. Biztos a kilátás miatt, ezt is 
a videóból rakta össze, hogy felülről, az valamiért szebb, mint alulról. Hogy itt ez a koszos, 
ramaty város, de ha felmegy az ember a hegyre, és nem látja közelről, mik mennek, máris 
de kurva szép. Viszont ha meg olyan fontos volt a baszott kilátás, minek terelték be őket 
abba a fehér sátorba vagy mibe. Pavilonba, így mondták. Voltak, mondjuk, ilyen vízpárát 
permetező micsodák, ilyen oszlopok. Ebben a melegben ő amúgy sem nagyon bírt enni, 
csak levest, inkább félóránként kiment a svédasztalhoz, mint aki válogat, csak hogy hűsöl-
hessen kicsit valamelyik oszlop mellé húzódva. Addig sem kellett az asztaltársait hallgatnia.

A videó mutatta Kánya Janit, ahogy felveszi az óráját.
A videó mutatta Kánya (született Sztyepán) Antóniát (Toncsit), ahogy felveszi a nyak-

láncát.
A videó mutatta Kánya Janit, ahogy a mandzsettáját gombolja.
A videó mutatta (az újdonsült) Kánya Toncsit, ahogy hagyja, hogy valami nyanya, biz-

tos az anyja, felhúzza a hátán a cipzárt.
A videó mutatta Kánya Janit, ahogy a csokornyakkendőjét köti.
A videó mutatta Kánya Toncsit, ahogy a fátylát igazgatják, talán az előző nyanya.
A videó a gyűrűket mutatta.
A videó a menyasszony cipőjét mutatta.
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A videó a menyasszony mosolyát mutatta.
A videó a vőlegény ablakon kitekintő szemeit mutatta.
A videó fehér virágokat rendezgető gondos kezeket mutatott.
A videó Kánya Jani és Kánya Toncsi egymásba kapcsolódó kezeit mutatta. Aztán a ka-

mera ugyanezzel a suhanó technikával kizúmolt, és látni lehetett, ahogy a templom felé 
haladnak, kétoldalt elmosódó tömeg. Ezt amúgy nem értette, hogy lehet, mert a valóság-
ban mintha nem így jöttek volna be, hanem a Toncsit külön vezette az apja, de a videó 
után már ebben sem volt biztos.

A videó úgy tett, mintha gyorsan túlestek volna a templomi szarakodáson. Négy má-
sodpercnyi templom, ennyi. Kánya Toncsi könnyei, Kánya Jani dúvadpillantása (valószí-
nűleg meghatottnak szánva, de mintha ott helyben megbaszná a csajt az oltáron), egy-
más meggyűrűzése, a pap meg olyan fejjel osztja az áldást, mint az a tripla tokás mester-
szakács, amikor összecsippentett ujjakkal mutogat valami zsírban tocsogó, étvágygerjesz-
tőnek szánt undormányt.

A templomban egyedül az volt a jó, hogy viszonylag hűvös volt. Néha mondani kellett, 
hogy ámen. Olyankor mondta, hogy ámen. A bonyolultabb dolgoknál hallgatott. Legalább 
lehetett nézni azt a sok csillogó buziságot, amivel teleaggatták a templomot, az elektromos 
gyertyatartókat, az arany angyalokat meg középen, a pap fölött a Szűz Máriát, de lehet, 
hogy az a Jézus volt, ehhez túl messzire ült. Esetleg csak kezdett romlani a szeme, lehet, 
hogy a veséjének a mérgei odaszivárogtak. Vagy szimplán öregedett. Végül is persze Szűz 
Mária vagy Jézus, nem mindegy, ezeket mind olyan jellegtelen fejűre csinálták, mint ami-
lyen ő is volt, Szűz Mária plusz szakáll egyenlő Jézus, és mindegyiken az az uniszex leber-
nyeg. A pap meg csak nyomta. Eljöttetek ide a templomba, ilyeneket is mondott, mintha 
nem vették volna észre maguktól. Közben az egyház szolgájának nevezte magát. Az össze-
gyűlteket meg a hívek közösségének.

Nem így képzelte a hívek közösségét. Mondjuk, úgy, hogy rózsafüzéren térdepelnek, 
vagy mit csinálnak azzal, verik vele a hátukat. Körben mindenkin öltöny, nyakkendő, a nő-
kön ilyen fénylő kabátkák, ruhák, kalapok. Mindenki fénylett, ahogy a templom is fény-
lett, a férfiak haja is fénylett, a nők rúzsa, cipője, körme is fénylett, a koszorúslányok ró-
zsaszín selyemruhája is fénylett. Ő olyan volt, mint mindig, egy vakolatlan fal. Középsza-
rul nézett ki, nem szarabbul, legalábbis így látta, mint máskor, magához képest elegán-
san, mondhatni. A fehér ing a ballagása óta a szekrényben porosodott, mármint a balla-
gás, amin ott sem volt, vagy ott volt, csak nem emlékezett, már semmiben sem lehetett 
biztos, a zakót viszont Bardi Banditól kapta kölcsön, ezért egy kicsit rövid volt rá. Igazá-
ból a köldökéig ért, széltében viszont lebegett rajta, úgyhogy inkább kigombolta, amúgy is 
szakadt róla a víz. A fejét próbálta esküvőszempontból szemügyre venni az esemény előtt. 
Hogy nincs-e rajta valami szokatlanul kiütköző rondaság, amit le kéne takarni. Ismét arra 
jutott, hogy a legegyszerűbb volna zacskót húzni rá. Ezt az apróságot leszámítva a szoká-
sos. A haja még pont nem lógott túlságosan a homlokába. A hajnyírást úgy oldotta meg, 
hogy mikor kezdett zavaróvá válni, illetve a meleg idő beköszöntekor, ollóval nekiesett, 
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a maradékot pedig lecsapta borotvával. Úgy nézel ki, mint egy buddhista szerzetes, viho-
rászott egyszer idétlenül Bardi Bandi a művelet után, de olyan fejjel meredt vissza rá, ami 
a lehető legtávolabb állt egy buddhista szerzetesétől, erre bekussolt.

A videó azt mutatta, hogy a virágszirmok lassítva hullanak a templom előtt, és a vi-
rágcsokor is lassítva repül. Neki végig pont ilyen lassítva telt az idő. Később az asztaluk-
nál azt hallotta, hogy Angliából hozzatták a fehér rózsákat, és hogy valamilyen különleges 
hűtőtechnikával voltak lefagyasztva, ami nem roncsolja és frissen tartja a szirmokat. Ezt 
nem értette, hogy akkor most jégbe fagyasztott gazokat dobáltak a násznépre, vagy hogy. 
A videón persze azt sem lehetett hallani, mekkorát visított az a trampli csaj, aki elkapta 
a csokrot. A fotózkodás végét nem várta meg, inkább elindult, hogy még időben odaér-
jen a rendezvényközpontba. Az ifjú pár fehér limóba pattanását is csak a videón látta, bár 
éppenséggel a fehér limóból kipattanásról is lekésett, mire szétizzadva, többszöri eltéve-
dések után megérkezett.

A videó azt mutatta, hogy Kánya Toncsi verset szaval, a szerelem nem gyertyaláng, ami 
a körmödre ég, vagy valami ilyesmi. Közben vágóképek, zene.

A videó azt mutatta, hogy Kánya Jani és Kánya Toncsi egy réten tartanak egymás felé, 
távolabb elmosódva a fehér pavilon.

A videó azt mutatta, hogy Kánya Jani fogja a Toncsit, így viszi, aztán végigsimít a há-
tán, ahogy megdöntve tartja. Tuti a seggét is megfogta, csak azt már kivágták a videóból. 
Jó csaj volt egyébként a Toncsi, bár nem az esete, mert magas volt, mint egy modell, úgy 
nézett ki. Az egyik vágókép, ahogy a Kánya Jani válla felett csábítóan kilesett a kamerá-
ba, az még egy high class pornóba is beillett volna. A versszavalás közben egészen közelről 
mutatták az arcát, nagyon éles volt rajta minden vonás, a könnycseppek is. Még a könny-
cseppjei is szép formájúak voltak, nem maszatosak, mintha azokat is külön erre az alka-
lomra csináltatta volna. A Kánya Jani persze nem bőgött, csak úgy csillogott a szeme, a vi-
deón külön-külön minden egyes szempillája jól látszott. A szavalás vége felé rezgő hege-
dűszó, és a videó mutatta is a hegedülő kezet meg valami szipogó nyanyákat, na, azokat 
tényleg nem kellett volna közelről, mert azokból a fonnyadt dekoltázsokból fél másod-
perc is bőven sok volt.

A videó tetőpontja után, amikor lement a vers, és összesmároltak a réten, egy kicsivel 
tűrhetőbb zene következett, olyan, ami után a szipogó nyanyák végre nagyot trombitál-
hatnak a se lyem zseb ken dőik be.

A videó egy pincérkezet mutatott, amint aranyszínű pezsgőt tölt egy pohárba. Amúgy 
ezt látta, tényleg volt ilyen pezsgő, amiben aranyszilánkok úszkáltak, de akkor se ivott vol-
na bele, ha történetesen szereti a pezsgőt, mi van, ha ezek a szilánkok nem oldódnak fel 
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a gyomrában, megakadnak a végbelében, aztán mehet vissza a kórházba, a seggészetre, hogy 
operálják már ki belőle az aranyat. A násznép persze vedelte, de ez nem jelentett semmit. 
Ezek biztos annyi vitamint meg kaviárt meg ilyen lágy dolgokat zabálnak, hogy csak úgy 
kicsusszan, kisiklik belőlük a szar, talán még hárfaszó is hallatszik közben.

A videó a fehér pavilon belsejét mutatta, még üresen, a fehér virágokat az asztalon, ame-
lyeket még a videó elején rendezgettek gondos kezek, és amelyeknek a valóságban sárga 
faszszerűségek álltak ki a közepéből. Magától nem tűntek volna fel neki, a mellette ülő 
semmi különös csaj, a névtáblája szerint Risch Blanka mondta egy másik asztaltársuknak, 
egy lóarcú nőnek, akinek nem látta a névtábláját, de kicsit úgy nézett ki, mint az az ocs-
mány kurva a Szex és New Yorkból, hogy milyen gyönyörűek. Káprázatosak, bólogatott 
a lóarcú nő. Az ilyen picsák bármire mondhatták, hogy káprázatos, talán az evőeszközök-
re vagy azokra a hülye formákba rendezett asztaldíszekre, bár lehet, hogy azok simán szal-
véták voltak. Erre egy csapzott hajú, zakója alatt piros pólót viselő, girhes figura, állító-
lag festő, aki időnként váratlanul felhúzta az orrát és kivicsorította a fogát, azt dünnyög-
te, hogy a romlás virágai, aztán szívott egyet az orrán. Nyolcan ültek asztalonként, a má-
sik oldalán egy a basznivalóság határáig fitneszezett és szolizott, egyedülálló anyuka, a név-
táblája szerint Szabó Cynthia, sajnos a retardáltan selypegő gyereke, az egyik koszorúslány, 
Mercike társaságában (bár a kölyköknek volt egy elkülönített dühöngősarka, még így is túl 
sokat lebzselt az asztaluknál), továbbá a lóarcú nő párja, az ügyeletes jópofáskodó faszka-
lap, és még egy pár, a nő egészen rendben volt, csak nem lehetett eldönteni, hogy a mel-
lette szuszogó, hetven fölötti, csokornyakkendős sertés lánya, barátnője vagy luxuskurvája.

A videó úgy volt megcsinálva, mintha az üres, fehér teret egy csapásra népesítették vol-
na be az emberek.

A videó azt mutatta, ahogy Toncsi kacarászik virágfüzérrel a fején a barátnői társaságá-
ban, lábaiknál a koszorúslányok.

A videó azt mutatta, ahogy Kánya Jani egy kurva jó vádlijú csajjal ölelkezik, az lehetett 
a nővére. Mellettük a szétbotoxolt szülők.

A videó azt mutatta, ahogy a szélesen hahotázó Kánya Jani vállát lapogatják a haverjai.
A videó mindenféle embereket mutatott, ahogy jóízűen falatoznak, koccintanak, hát-

ravetett fejjel kacarásznak és bruhaháznak.
A pincérekről persze nem mutattak egyetlen képkockát se, mintha csak úgy odakerült 

volna az a rengeteg kaja. Pedig az első igazán jó dolog ezen a napon az a karcsú, apró, ke-
mény csöcsű pincércsaj volt, aki aperitifet meg valami kis szarokat osztott, rajtuk még ki-
sebb szarokkal, és olyan mosolyt villantott rá, mintha ő is a többiekkel egyenrangú lény 
lenne. Hosszan utánabámult, aztán összetalálkozott a szeme a csapzott figuráéval, aki fel-
húzott orral, elismerőn csücsörített, mutatva, hogy mélységesen egyetért. Elfordította a te-
kintetét. Nem akart alkoholt inni, de semmi kedve sem volt a feltűnéshez. Kötelességtudón 
a többiekéhez ütögette a poharát. A csapzott figura egy hajtásra beküldte az italt, csakúgy, 
mint később a pezsgőt, amivel meg kellett volna várni, hogy a Toncsi elszavalja a versét.
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A videó a csokoládészökőkutat mutatta.
A videó Kánya Janit mutatta, ahogy egy csokoládéba mártott szőlőszemet illeszt a Ton-

csi nak a szájába.
A videó egy gyereket mutatott csokoládéval összekenve.
A videóban mindenki jól érezte magát, és élénken beszélgetett az asztaltársaival. Ő per-

sze nem szerepelt a videóban. Mindenki szart a fejére, és csak azt a pincércsajt kereste a te-
kintetével, hogy hátha megint rámosolyog, és megérti, hogy neki semmi köze ehhez a ban-
dához. A pincércsaj rámosolygott, de nem értett meg semmit, mert azt kérdezte, kér-e még 
valamilyen frissítőt. Kért, részint, mert szerette volna, ha még többször is visszatér a pin-
cércsaj, részint, mert annyira zavarba jött, hogy nem is bírt mást kinyögni. Aztán ihatta 
azt az egyszerre édes és keserű, nem is tudta, micsodát, ami az aperitiffel együtt végképp 
lomhává, sutává és a videóból kiretusálandóvá tette. Később, már az ebéd után a mellet-
te ülő Risch Blanka próbált valamit bájologni vele, de talán csak kínjában, mert neki sem 
voltak igazán ismerősei.

Kánya Janival egyszer beszélt, már azon kívül, amikor odavitte neki a nászajándékot. 
Akkor a svédasztalnál ácsorgott, hűsölt a vízpárát permetező oszlopnál, és nézte, mit ké-
ne ennie. Nem nagyon kívánt semmit, mint általában, most pedig a meleg is rátett pár la-
páttal. Végül Újházi-tyúkhúslevest mert magának, a kórházban mondták, hogy igyon sok 
folyadékot. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta.

Jó, hogy itt vagy, pajtás, lapogatta meg a vállát Kánya Jani, jól mulatsz, jól érzed magad ?
De mielőtt azt hazudhatta volna, hogy igen, Kánya Jani elsuhant, ahogy jött.
A nászajándékot csak később adta oda, jóval a fehérített fogazatú cigány hangszercincog-

tatása után. Ebből azt mutatta a videó, ahogy a fehérített fogazatú cigány külön a Toncsinak 
is cincogtat, nagy ováció kíséretében. A cincogtatás eltartott egy darabig, ezt a videó át-
ugrotta, és rögtön az következett, ahogy egy vörösödő fejű faszi elordítja magát, hogy el-
adó a menyasszony, és a parkettre cibálja a nála egy fejjel magasabb Toncsit. Innentől, ha 
ez egyáltalán lehetséges, minden csak egyre rosszabb lett. Valami fölnyalt frizurás gyökér 
is megjelent, és retró slágereket röcögtetett öblösen, ő pedig többször is nekieredt az aján-
dékszatyrával, de mindannyiszor vissza kellett fordulnia, mert Kánya Jani, úgy tűnt, tíz-
től nyolcvan éves korig az összes nőt megtáncoltatja. A videón Mercike is feltűnt, ahogy 
Kánya Jani térdét rogyasztva rokizik vele.

Ezt hoztam, nyújtotta oda kissé olajozatlan mozdulattal az ajándékszatyrot Kánya Jani-
nak, amikor végre sikerült elcsípnie. Elég hülyén nézett ki az egész, már azon túl is, ahogy 
odanyújtotta, mert a váza, amit belegyömöszölt, némileg túlméretezett volt a szatyorhoz 
viszonyítva. Lehet, hogy az ilyesmit nem is vázának hívják, mert ehhez eleve milyen töm-
zsi gaz illik, mondjuk, kaktusz, de ki a fasz rak vázába egy kaktuszt. Mindegy, ezt hozta, 
mert Bardi Bandi kérdezte tőle, hogy mit visz nászajándéknak, mire ő, hogy kurva élet, 
az is kell. Kánya Janinak pénzt, na persze. Ha vesz egy bort, akármilyen drágát, a Kánya 
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Jani majd úgy tesz, mintha meghatódna, aztán otthon odaadja az inasnak vagy akije van, 
valakije biztos van, hát csak nem ő mossa a klotyót meg az edényeket, de az is lehet, hogy 
a Kánya Janinak már az inasa is olyan, hogy meghatódik, hálálkodik, aztán odaadja a pos-
tásnak vagy valakinek, aki nála is alacsonyabb rangú, az meg egyik este betermeli meló 
után, és erre adja ő a bort, meg arra, hogy a postás vagy akárki azt mondja, hogy kurva 
isten, még bebaszni sem lehet rendesen egy üveg bortól. Úgyhogy átnézte a nagyszülei 
holmijait, amelyek az egyik szekrény mélyén porosodtak, és találta ezt a vázaszerű lófaszt, 
ilyen kékes-lilás edényt, ez úgysem kellett semmire, gondolta, ez jó lesz, ha meg nem lesz 
jó, hát bassza meg a Kánya Jani. Csak az volt a baj, hogy amikor az ajándékszatyrot vette, 
akkor persze nem vitte magával a vázaszerű lófaszt, és otthon derült ki, hogy csak hosz-
szában jó, széltében meg kidudorodik, alig lehet belepréselni. De már nem akart másik 
szatyrot venni, ez is kurva drága volt, nyilván meg kellett fizetni, hogy ne micimackós le-
gyen, vagy lovas vagy hellokittys.

Köszönöm, barátom, mondta Kánya Jani kicsit zihálva meg kipirulva a táncolástól, és 
váratlanul megölelte, még mielőtt egyáltalán megnézte volna a vázaszerű lófaszt. Ettől 
elég kényelmetlenül érezte magát. Na jó, nem megölelte, csak úgy odavonta magához, és 
megveregette a hátát. Egy másodpercre leblokkolt, a karjai ernyedten lógtak, aztán, mire 
kissé megemelte őket, hogy valamit azért ő is csináljon, már el is múlt a pillanat. Egyet-
len kamera sem rögzítette.

Kánya Jani kiemelte az ajándékszatyorból a vázaszerű lófaszt. Elkerekedett a szeme.
Pajtás, te mindig meg tudsz lepni. Álmélkodva csóválta a fejét. Káprázatos. Meg mer-

ném kockáztatni, hogy ez egy eredeti Zsolnay darab. Még ilyen gyönyörű szecessziós ke-
rámiát, én nem is tudom, mondta, és egyre csóválta a fejét.

Örülök, hogy tetszik, motyogta zavartan. Pár éve még ki akarta rakni lomtalanításkor 
ezt a szart.

Káprázatos, ismételte Kánya Jani, Toncsi odáig lesz érte. A fejét forgatta, nyilván, hogy 
hátha ott van a közelben a csaja, vagyis most már a felesége, de szerencsére nem volt, ő leg-
alábbis nem vette volna szívesen, ha még a Toncsi is megöleli, és hozzádörzsöli a forma-
tervezett mellét.

Gyere, igyunk egyet, mondta Kánya Jani.
Tudod, én, kezdte.
Tudom, nem iszol. De most igazán tehetsz egy kivételt.
A vese, kezdte.
Pajtás, ez a pálinka olyan tiszta, mint egy hegyi forrás. Egy nem fog megártani belő-

le. A kedvemért.
Kánya Jani olyan szemmel nézett rá, mintha ő maga lenne az a hegyi forrás. Erre nem 

lehetett mit mondani. Kánya Jani töltött. Nem olyan bumfordi felespohárba, mint ami-
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lyenből a kocsmákban isznak, talpa is volt, és vékony üvege, félő volt, hogy eltörik, ha 
nem eltartott kisujjal issza az ember.

A te egészségedre, édes barátom, mondta Kánya Jani, mosolygott, és mélyen a szemé-
be nézett.

A pálinka lehet, hogy tiszta volt, ám egyúttal olyan is, mint egy torkon rúgás. Próbált 
befelé öklendezni.

Derék, mi, nevetett Kánya Jani, és hátba veregette.
Ja, krákogta, és felkavarodott a gyomra.
Figyelj, pajtás, húzódott közelebb Kánya Jani, mint akiben fel sem merül, hogy mi van, 

ha telibe okádja, ez itt valóságos őrültekháza, de leülnék egyszer veled egy nyugodtabb 
pillanatban. Látod, mi van itt, szétszednek a nők, mindjárt, egy pillanat, szólt hátra vala-
mi csajnak, most legalább tudtunk váltani egy szót, szerintem én két nap alvással kezdem 
a nászutunkat, kacagott. Szóval ha hazajöttünk, egy baráti… hát jó, se szendvics, se ne-
mes párlatok, értem én, majd kitalálunk valamit. Jó ?

Jó, mondta. Már nem úgy mondta, mint egy hónapja. Ugyanúgy persze, mert nem 
nagyon tudta variálni a hangját, de valami mást gondolt. Nem pontosan tudta, hogy mit, 
főleg, mert azzal volt elfoglalva, hogy a testében szétiramló pálinkától most már hánynia 
nem, de szarnia egyre inkább kellett. Várta, hogy elmúljon.

Néha úgy tudsz nézni, mint valami dilinyós, jegyezte meg Kánya Jani. Hahotázni kez-
dett, és megpaskolta a felkarját.

Tudom, mondta. Haloványan elvigyorodott.
Pedig a társaság nagyobbik részénél intelligensebb vagy, súgta Kánya Jani még közelebb 

hajolva, pedig a zenétől és a zsivalytól úgysem hallhatta őket senki.
Hülye vagy, mondta, és elröhögte magát, szinte, legalábbis így érezte, mint egy nor-

mális ember.
Tudom, kacsintott Kánya Jani, intésre emelte a kezét, és még annyit mondott, hogy ke-

resni fogja, aztán fesztelen léptekkel ellejtett. Pár pillanatig bután nézett utána.
A helyére szédelgett. A belei úgy-ahogy kezdtek visszarendeződni alapállapotba. Az asz-

taluknál ülők már nem voltak ott. Risch Blanka egy kövérkés, fodros koktélruhába gyö-
möszölt csajjal beszélgetett az asztal közelében állva. Kezével a talpas pohár alját simogat-
ta. Közeledtére, úgy rémlett, egy pillanatra felé villan a tekintete, a csajnak fenntartott 
mosolyából neki is küldött valamicskét. Biccentett, talán el is mosolyodott, bár valószí-
nűbb, hogy arra már nem futotta. Megállt az asztalnál, nézte a helyét a felborult névtáb-
lával. Elérkezett az idő, hogy meglépjen anélkül, hogy bárkitől is búcsút kelljen vennie.

Elkóválygott a mosdóhoz. Az egyik oldalon zárható vécék, a másik oldalon piszoársor. 
Két erősen imbolygó figura rázogatta a faszából a húgycseppeket.

Be kell fenyíteni őket, mondta az egyik. Mégpedig…
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El vannak szemtelenedve, bazmeg, mondta akadozó nyelvvel a másik, mint a kurva le-
gyek, mindenre ráröpülnek. Kinyalod a seggüket, körbeszopkodod őket, semmi se jó, ér-
ted. Lúdtalpas belvárosi buzeránsok, bazmeg. Odakötik magukat, hát beszarok. Ha egy 
percet is güriztek volna életükben, nem az újlipóciai apuka pénzéből… Ezeket is a kom-
csik kényeztették el, bazmeg, most láthatjuk az eredményét.

Na épp ez az, megmondom neked, honnan fogom indítani, magyarázott az egyik, a lát-
hatólag kevésbé részeg. Még egy utolsót fittyentett a farkán, mielőtt visszadobta volna az 
alsógatyájába. Ennek a Tallérnak…

Odapörkölsz, röffentett közbe a másik a sliccét húzva.
Oknyomozás zajlik, kérlek szépen, emelte fel a mutatóujját jelentőségteljesen az egyik. 

Fordulás közben észrevette őt, ahogy megtorpant az ajtóban, és elhallgatott. Idétlen fehér 
cirkalmak díszítették a kabátját, mint valami középkori huszárnak, vagy kik hordtak ilyet. 
Ő gyorsan lesütötte a szemét, és bekotródott az egyik zárható vécébe.

Gyere, egy viszki mellett elmondom, hallotta a huszárt belülről.
Ezt a Tallért is hogy szarhatta ki magából a föld, dörmögte a huszár haverja.
Az ajtó nyílt, csukódott. Elmentek.
Néhány percre végre egyedül maradhatott. Mire visszaért a helyére, szinte már min-

denki ropta.
Nem akarsz táncolni, pördült oda hozzá Risch Blanka.
Nem tudok táncolni, mondta.
Szerinted ők tudnak, vihogott fel Risch Blanka az önfeledten vonatozó násznép felé intve.
Hát hozzám képest, mondta, de egy kicsit neki is röhögnie kellett.
Gyere, vicces lesz, unszolta Risch Blanka. Csillogott a szeme, mint az előbb a Kánya 

Janinak, és pihegett.
Lassan amúgy is megyek, mondta. Semmi kedve sem volt bármihez, ami vicces lehet.
Kár, mondta Risch Blanka.
Á, legyintett. Mire innen hazajutok.
Hát jó, mosolygott rá Risch Blanka, örülök, hogy megismerhettelek.
Én is, biccentett. Egy pillanatra, ahogy kezdett ülepedni benne az alkohol, végtelenül 

fáradtnak érezte magát, és legszívesebben leroskadt volna, de tartott tőle, hogy akkor Risch 
Blanka nem tágít, és bevonszolja táncolni, vagy valaki más kezdi basztatni valamivel. Bár-
mivel. Risch Blanka egy kevés pezsgőt töltött magának, valami furcsa, féloldalas mosoly-
lyal megemelte felé, és lehajtotta. Ő még egyszer biccentett, aztán elindult. Elmenőben 
még látta, hogy Risch Blanka kicsit idétlenül beszökdel a tánctérre.

A videó utolsó előtti jelenetében Kánya Jani és Toncsi ketten vannak a tánctéren, Toncsi 
kecsesen dől, Kánya Jani elkapja a derekánál, megtartja, a kamera pedig tesz körülöttük 
egy háromszázhatvan fokos fordulatot.

Az orra előtt húzott el egy busz. Szentségelve nézte a menetrendet, a következőig még 
volt húsz perc. Gyalog indult lefelé a hegyről, és észre sem vette, mennyi idő telt el, csak 
akkor jött rá, amikor a következő busz is elszáguldott mellette. Hullafáradtan ért le vala-
mi forgalmasabb helyig, ahol üveges tekintettel ücsörgött vagy negyedórát egy megálló-
ban a következő buszig, amelyről még át kellett szállnia villamosra. Mire hazáig caplatott, 
úgy érezte, beszakad a háta.

A videó utolsó jelenetében Kánya Jani és Toncsi pezsgővel koccintanak, átkarolják egy-
mást, és valahonnan fentről, a hegy tetejéről nézik a csillagokat és a koszos, ramaty várost, 
ami ilyen távolságból szépnek tűnik. Nem látták, ahogy az orra előtt húz el a busz, ahogy 
szentségelve nézi a menetrendet, ahogy a következő busz is elszáguld mellette, ahogy üve-
ges tekintettel ücsörög egy megállóban, és ahogy beszakadó háttal caplat hazáig. Amint 
azt sem, hogy otthon, a kapuban életében először véti el a kódot, és csak bámulja lefagy-
va, bután a gombokat.

Nem látták.   
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