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M o E S K o  P É t E R

Magic Dance 
Majd jövök, mondja apa, mint mindig, ha több napra kell mennie. Kinyitja a la-
kókocsi ajtaját, de mielőtt elindulna, felhörpinti a maradék kávét. az ajtó bevá-
gódik utána. az ablakból figyelem, hogy a slusszkulcsot keresi a zsebében. itt 
maradt a konyhapulton, utánaviszem. Kösz, mondja, majd szív egy utolsót a ci-
giből, és elpöcköli. Mielőtt beszállna a kocsiba, megint felém fordul. Jocóéknál 
fogsz ma segíteni, jó? apa gyújtást ad, köhög a motor egy párat. Megint a do-
dzsemes Jocónál? Utálom a rohadt dodzsemeket! Ezt nem csak úgy mondom, 
tényleg így van, apa is jól tudja, de most csak legyint. idén nem fogod. Miután 
elhajt, megkeresem a dekket, és elteszem a farzsebembe. 

anya már forgolódik, amikor a kukába ürítem a kávézaccot és újat teszek fel 
főni. Mostanában kivégzünk egy hatos adagot ketten apával. Mindig apa főzi le, 
közben megken egy-egy szelet kenyeret. Én addig megtöltök neki néhány cigit. 
nem tudom, észre szokta-e venni, amikor lenyúlok párat. amúgy nem magam-
nak, hanem elcserélem. Múltkor is találtam egy kis hülyegyereket, aki teljesen 
bekajolta, hogy a töltött cigi valami drága, úri dolog. anya közben az oldalára 
fordul, és még mindig csukott szemmel azt kérdi: apád? Most az előbb ment el, 
mondom neki. amíg fő a kávé, zoknit keresek. az ágyam végében van néhány, 
megszagolom őket. Felhúzom azt, amelyik nem büdös. 

Kilenc után átslattyogok Jocóékhoz, nehogy én érkezzek utoljára, aztán vala-
mi gané feladatot sózzon rám. Volt már rá példa. Rögtön kiszúrom, hogy most 
más kamionnal jöttek, sehol egy dodzsem. Helyette vadiúj kabinok, még fólia 
alatt. Körbesétálom a kocsit, és mikor visszaérek, ott áll a Jocó. teli pofával vi-
gyorog, és a fölpakolt kamion felé biccent. na, mit szólsz, töki? Elég hülyén bá-
mulhatok, mert aztán még röhög is rajtam egy sort. Eladtad a dodzsemeket? El 
én, mondja nagy büszkén. nyolc évet lehúztam a kurva dodzsemekkel. Előtte 
meg céllövöldéztem! Haladni kell előre, töki, én mondom neked! Jocó közben 
rágyújt egy cigire, és úgy gyönyörködik a színes kabinokban, mint valami kis-
gyerek. Faterod már úton? itt most tart egy kis szünetet az ámuldozásban, és rám 
néz. aha, már elindult. Jól van. Jól van akkor! Mindjárt szólok annak a lökedék 
fiamnak, hogy iparkodjon, aztán kezdjük is! 

Jocó fia nem tartozik a kedvenceim közé, mert valami tényleg nem stimmel 
nála. néha egyszerűen nem kapcsol. olyanokat tud kérdezni, hogy sokszor már 
Jocó szól rá. azt mondja neki mindig, hogy Patrik fiam, eleget szellőztetted a 
szád. Pedig ez a Patrik gyerek jóval idősebb nálam. nem tudom, mennyi, de ti-
zenhat-tizenhét biztos megvan. Már többször segítettem Jocóéknál, mivel min-
dig tőle kértük el a Suzukit, és apa sose tudott érte fizetni. azért nekem se volt ez 
rossz üzlet, minimum egy ezrest mindig kaptam a nap végén, de a rohadék do-
dzsemeket ettől még tényleg nagyon utáltam. nehezek, büdösek, ezer év, mire 
felállítjuk a pályát, és mindig, de komolyan mindig van valami helyi gyökér, aki 
már szerelés közben odajön jópofáskodni. 
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a kabinokat Jocó meg valami másik faszi adogatja le a kamionról, mi meg 
ketten visszük Patrikkal. Egyébként a dodzsemhez képest marha könnyűek, de 
Jocó azt mondta, ha csak egyet is leejtünk, úgy kipicsáz minket, hogy karácso-
nyig nem tudunk majd a seggünkre ülni. ahogy hordjuk a kabinokat, valamiért 
azon agyalok, hogy ezt a nagy lakli Patrikot vajon tényleg kipicsázza Jocó? Egy 
ekkora srácot? Vagy ezt csak úgy mondta? Egyébként szó se róla, a kabinok még 
így befóliázva is nagyon szépek. a zöldek tetszenek a legjobban, klassz mohaszí-
nük van. Próbálunk óvatosak lenni, de közben sietni is kell, mert a kamionnak 
délután háromkor tovább kell mennie. az utolsó kabint nem rendesen adja, ha-
nem pár centiről a kezünkbe dobja Jocó. Egy pillanatra megijedek, de Patrik 
gond nélkül megragadja, azzal a hatalmas kezével simán fogást talál rajta. 
Bennem azért megáll egy pillanatra az ütő, de Jocó rám kacsint. 

Mikor csontra lepakoljuk a kamiont, már marha éhes vagyok. Épp szólni aka-
rok Jocónak, hogy nekem muszáj ennem valamit, amikor meglátok egy robogót a 
távolban. Egyenesen felénk tart, aztán megáll előttünk, és a kis csomagtartójából 
egy nejlonszatyrot vesz elő négy nagy kajásdobozzal. Jocó vastag köteg lóvét húz 
elő a zsebéből, kivesz belőle egy keveset, és a futárnak adja, nekem pedig a ke-
zembe nyom két dobozt. Egyik az édesanyádé, e! Menjél, egyél, de aztán csinál-
juk tovább! anya időközben fölöltözött, de most megint alszik, úgyhogy csönd-
ben belapátolom a krumplifőzeléket. Jó nagy kolbik vannak benne, utoljára a 
keresztanyáméknál ettem ilyen jót. anya doboza még mindig meleg, úgyhogy 
nem rakom be a hűtőbe, csak otthagyom a rezsó mellett, hogy biztos észrevegye. 

Kaja után folytatjuk, mert hiába nem dodzsem, azért ezt is jó idő összerakni. 
Jocó is állítólag most csinálja először, de olyan magabiztosan utasítgat, mintha 
mindig is hintás lett volna, nem pedig dodzsemes. Ezt el is mondom neki, mire ő 
félrerakja a kezében lévő alumíniumlemezt, és rágyújt egy cigire. nem olyan ne-
héz ez, töki. az a titka, hogy nem agyalsz, nem gondolkozol, hanem fogod, azt’ 
csinálod! Így kell élni az életet. amíg te gondolkodol a dolgokon, addig valaki 
más fogja magát, és megcsinálja. Faterodnak is mindig mondom, hogy cseleked-
ni kell, nem tökölni. Mielőtt belekezdene a következő mondatba, inkább becsuk-
ja a száját és mélyet fújtat. Mindegy, hagyjuk. a lényeg, fiúk, hogy ezt a hintát 
most tényleg faszányosra kell felhúzni! Úgy, hogy mindenki észrevegye. Sőt, 
hogy mindenki csak ezt vegye észre! Gondolhatjátok, nem két fillér volt, szóval 
itt most üzletet kell csinálnunk, nagy üzletet, hét számjegyű üzletet! Hét számje-
gyű üzletet, ez jó, mondja Patrik, és idiótán vihog hozzá. Jocóval akaratlanul is 
összenézünk, aztán ő elnyomja a csikket, és nekilátunk a talapzat felállításának. 

Hol lesztek idén, kérdi tőlem Patrik. Mit tudom én. nem mindegy? Erre csak 
bambán néz rám, aztán megvonja a vállát. amúgy tényleg, szinte teljesen mind-
egy. apa egy ideig próbált taktikázni, hol középtájra foglalta be a standot, hol 
rögtön a sor elejére. lényegi különbség nem volt. anyát úgyis nagyon szeretik az 
emberek. Ha már valaki szóba elegyedik vele, az mindig vesz is valamit, és több-
nyire mindig eladjuk, amit apa szállít. az is igaz, hogy évről évre kevesebbet 
szállít. Mesélték, hogy a fénykorban ők maguk csinálták a mézeskalácsokat, még 
amikor megvolt a nagy ház. Hároméves koromig én is ott laktam, de a hatalmas 
konyhára, amiről mindig mesélnek, már egyáltalán nem emlékszem. ott gyártot-
ták le mázsaszám a mézeskalácsot. anya festette őket, apa pedig kivágta és lecsi-
szolta hozzájuk a kis tükröket. aztán elkezdtek kevesebben venni, így apa emelt 



759

az árakon. akkor még kevesebben vettek. Most ott tartunk, hogy már csak ötven 
mézeskalácsot hoz apa valami nagykerből vagy honnan, és örül, ha azt el tudjuk 
adni. amúgy meg resztlit árulunk mellé: nyalókákat, savanyú cukrot, ilyeneket. 
apa irtózik tőle, de azt mondja, muszáj. anya minden évben próbálja rábeszélni, 
hogy hagyjuk a fenébe a mézeskalácsozást, mert az a világ már elmúlt. De ez 
családi tradíció apa szerint. Állítólag még a nagymamájától tanulta a receptet. 
Persze már nem mi készítjük, de hát akkor is. 

igazad van, töki, tényleg mindegy. Jocó leteszi a csavarkulcsot, megtörli a 
homlokát, és felém fordul. Mert te itt leszel, remélem. Ha olyan forgalom lesz, 
mint amire számítok, elkel majd a segítség. a zsetonozás úgyis a kisujjadban van. 
Fateroddal már lebeszéltem, a standot meg lazán elviszi egyedül is édesanyád. 
Sajnálom, töki, de ez van. itt mindenesetre nem fogsz unatkozni, az hót ziher. 
tudod mit, be is köszönök most édesanyádhoz, megbeszélem vele is. addig foly-
tassátok, mindjárt jövök. 

Este olyan fáradt vagyok, hogy mosakodni is alig van erőm. anya megmele-
gíti nekem a krumplifőzeléke maradékát. amíg én eszem, ő befejezi az utolsó 
rejtvényt is. Holnap elszaladsz majd nekem egy Fülesért? nézek rá, várok, hogy 
ő is rám nézzen. Honnan tudjam, hol van újságos a környéken? Meg amúgy is, 
Jocó holnap már nyolckor kezdeni akar! anya a homlokát ráncolja, aztán nevet. 
Hova siet ez a pali? Eléggé be van sózva, mi? Kicsit rosszul esik, hogy anya kine-
veti Jocót, mert oké, tényleg be van sózva, de hát miért ne lenne? Ő legalább be 
van! Mikor kikotrom az utolsó falatot is a dobozból, rászánom magam, és meg-
kérdezem anyát, hogy szerinte nem kéne-e valami mást csinálni jövő évtől. 
Hosszan mosolyog rám, aztán beletúr a hajába. apádat kell meggyőzni, nem 
engem. Szerinted én szeretek egész nap ott strázsálni? Még mindig mosolyog, de 
közben megrázza a fejét, és maga elé mered. Volt ám ennek fénykora is! tudom, 
vágok közbe, mert már kezdem unni, hogy mindig ezzel jönnek. Rám néz, meg-
simogatja a kezem. tudom, hogy tudod. De nem tudod, milyen volt. nagyon jó. 
tényleg jól ment, sajnos túl jól, azt kell mondjam. apádat ez részegítette meg. az 
a négy-öt jó év. akkor aztán belevágott több mindenbe is, amibe nem kellett vol-
na. Úgy látom, anya kezd egy kicsit elkámpicsorodni, úgyhogy hozok neki még 
egy doboz sört. Kösz, töki. nem szokott így hívni, de néha húz vele. az első 
évben, amikor Jocó rám ragasztotta, utáltam ezt a nevet, de most már nem érde-
kel, meg amúgy lehetne rosszabb is. Mint az a gyerek, akit valamiért Mónikának 
hívott, pedig fiú volt. Mikbe vágott bele, kérdezem anyától, mert ezeket a dolgo-
kat mindig elintézték annyival, hogy régebben volt pénzünk, de könnyen jött, 
könnyen ment. anyának viszont most sincs kedve erről beszélgetni, csak legyint, 
és iszik a sörből. azért szerintem megpróbálhatnánk valami mást is, mondom 
neki. igen? És mit?, kérdi. nem gúnyosan, úgyhogy egy ideig egymás szemébe 
nézünk. Végül én kapom el a tekintetem. Hát mit tudom én. akár céllövöldét is. 
anya hatalmasat nevet, de mondani végül nem mond semmit. 

Másnap szinte egymáshoz se szólunk, úgy dolgozunk. Jocó reggel még ide-
ges, de ahogy látja, milyen jól haladunk, egyre jobb kedve lesz, és kezdi osztogat-
ni a szokásos poénjait. a robogó ma is hozza az ebédet. Ezúttal kint esszük meg 
a hintánál, mert úgy tűz a nap, hogy Jocó szerint ez az utolsó lehetőség az évben, 
hogy feltuningoljuk magunkat D-vitaminnal. igazából persze az evés alatt végig 
a hintát bámulja, oda-vissza végignézi a kabinokat, amik már föl vannak csava-
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rozva a karokra. azért ez már hinta, srácok! Kávézni aztán anya is kijön hozzánk, 
ő ekkor látja először a hintát. látom rajta, hogy meglepődik, és Jocón is látom, 
hogy látja anyán a meglepettséget. na?, kérdi izgatottan. Mit szólsz, Edit? Elég 
pöpec, mi? anya csak tátog, aztán hitetlenkedve nevet. Miután megittuk a kávét, 
anya hoz egy kísérő sört is Jocónak meg magának. aztán folytatjuk a munkát. 
Elég jól állunk egyébként, a vezérlőpult és a kassza már kész, a hátsó falat kell 
még fölhúzni. Ma este beindítjuk, mondja Jocó villogó tekintettel. Már-már ijesz-
tő, ahogy néz. De csak magunknak! le kell tesztelni a taligát, jól forog-e. Zene 
nem lesz, vagyis hát jó, oké, valami kis halk zene lesz csak, nehogy fölnyomjon 
valami paraszt, de egyébként meg telibe nyomjuk ma este. teljes világítás, pad-
lógáz! Jocó eközben úgy járkál körbe a kabinok között, mint valami hadvezér. 
annyira koncentrál, hogy még rágyújtani is elfelejt. Mondom, mi a délutáni me-
netrend. Patrik, te összerakod a lámpákat. Refi, színesek, minden. töki, te 
átsuvickolod a talapzatot, de úgy, hogy enni lehessen róla, aztán ha az kész, segí-
tesz Patriknak. Csillivillire kinyaljátok az összes izzót, úgy, hogy három utcával 
arrébb is látsszon a fénye! Miután ezt tisztáztuk, befejezzük a körfalat. az utolsó 
lemez a címtábla. Mielőtt föltesszük, Jocó még külön átmegy rajta viasszal is. 
aztán fölszereljük, majd megnézzük messziről. Vad, harsány színekkel világít a 
felirat: Magic Dance. 

Patrikkal ketten folytatjuk a munkát, Jocó azt mondja, beugrik a faluba, hogy 
feltankoljon az esti ünnepléshez. Ezen a rohadék hintán van vagy kétszáz izzó, 
úgyhogy jó időbe beletelik, mire végzünk. Már bőven sötét van, de Patrik azt 
mondja, csak az apja kötheti rá a fővezérlőt áramra. Jobb híján leülünk a lépcső-
re, és nézzük a hintát. Szép lett, mondja Patrik, és vidáman néz végig a kabino-
kon. tényleg az, akarom mondani, de végül inkább kussolok, és én is megcsodá-
lom a munkánk eredményét. nem tagadom, én is alig várom, hogy lássam 
kivilágítva. Fölülni mondjuk biztos nem fogok rá, már nézni sem bírom a vadabb 
hintákat. tavasszal a rakétánál zsetonoztam, és még ott is émelygett a gyomrom, 
ha sokáig néztem. Pézséért nyúlok a zsebembe, de csak két töltött cigit találok. 
Patrik felé nyújtom őket. Kéred? Persze, mondja lelkesen. Kösz. Gyújtó viszont 
egyikünknél sincs, úgyhogy csak zsebre teszi. Üldögélünk még néhány percet, 
aztán én föltápászkodom. Megyek, eszem valamit, mondom neki. Erre ő is föl-
pattan, de nem mond semmit, csak valami iszonyú bamba tekintettel néz rám. 
Gyere be hozzánk, van még egy kis adag lecsó. tegnapelőtti mondjuk, de semmi 
baja. Megvonom a vállam, elindulok vele a kocsijuk felé. a mienkhez képest óri-
ásinak tűnik, pedig ebben is csak két ágy van. a lecsó teljesen ehető, elfelezzük. 

Patrik közben talált öngyújtót, azt mondja, menjünk, pippantsunk rá. Van 
benne valami bennfenteskedő, ahogy ezt mondja, de aztán kiderül, hogy fingja 
nincs, hogy kell dohányozni. amíg krahácsol mellettem, észreveszem, hogy a 
lakókocsinkban nem ég a villany. anya alvás előtt sose kapcsolja le, úgyhogy 
arra gondolok, inkább megnézem, hátha elment valahova. Hé, hallod, szól utá-
nam Patrik, de még mindig kínozza a köhögőroham, így nem tud többet monda-
ni. nem foglalkozom vele. Mikor odaérek, már azelőtt hallom, hogy anya bent 
van, hogy kinyitnám a bejárati ajtót. Ki is nyitom aztán, de a mozdulat közepén 
meggondolom magam, és inkább vissza akarom csukni, mégsem csinálom. 
Hangokat hallok, anyáét és még valakiét. Szeretném becsukni az ajtót, de moz-
dulatlan vagyok. nem nézek be, helyette automatikusan körbepásztázom a teret. 
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Jocó Suzukiját keresem, hátha nem vettem észre, hogy apa közben visszajött. 
nem látom sehol. az ajtókilincs még mindig a kezemben van, amikor valahogy 
kitépődik a kezemből. Egy pillanatra még meg is ijedek. Valaki bentről bevágja 
és rázárja az ajtót. nem is láttam, hogy anya volt-e. a fejem annyira zsibbad, 
mintha hideg víz alá nyomnák. Közben odaér Patrik, és bár próbálok ellenkezni, 
határozottan megragadja a karom, és arrébb taszigál. Mikor visszaérünk az ő la-
kókocsijukhoz, hirtelen hatalmasat rúgok a kocsi oldalfalába. a fájdalom nem is 
a lábamból indul el, hanem a halántékomból. Viszont olyan kurva erősen, hogy 
rövid ideig csak fehér foltot látok magam előtt. aztán pont, mikor összeesnék, 
Patrik elkap, és leültet a lépcsőre. nem tudom, vajon mi járhat a hülye fejében, de 
szinte vigyorog, amikor kihoz a kocsiból egy-egy kupicát, benne valami borzal-
mas szagú töménnyel. igazából nem akarom, de mikor leül mellém, és felém 
nyújtja az egyiket, reflexből kiverem a kezéből. a fűbe esik, nem törik el. Hé-hé, 
jól van, nyugodjál le, töki! nem kell itt mindjárt izélni. 

néhány percig szótlanul ülünk. aztán egyszer csak kinyílik a mi lakókocsink 
ajtaja, nekem meg annyira elkezd verni a szívem, hogy reflexből a mellkasomhoz 
kapok. Próbálok levegőt venni. Már azelőtt tudom, hogy Jocó fog kilépni az aj-
tón, mielőtt látnám. amikor viszont ki is lép, azonnal fölpattanok, és elindulok 
felé. Fogalmam sincs, mit akarok csinálni. Pláne, hogy őrajta nem is igazán lát-
szik semmi, még akkor sem, amikor észreveszi, hogy egyenesen feléje tartok. na, 
mi a helyzet, töki, kész vagytok az izzókkal? az utolsó néhány lépést megszapo-
rázom, és ütésre lendítem a jobb karom. Jocó úgy fog le, mintha kisgyerek len-
nék. Különösebben meg sem kell erőltetnie magát, még a cigit sem veszi ki a 
szájából. a hajamra potyog egy kis hamu. Próbálom hasba vágni a bal kezemmel, 
de csak ekkor veszem észre, hogy már rég lefogta azt is, mozdulni sem tudok a 
szorításában. a lábammal kapálózom, de csak néhány fűcsomót rúgok a levegő-
be. Engedj el, bazdmeg! Erre pofon vág, de csak épphogy, igazából az jobban fáj, 
hogy a lakókocsi után most a földbe is úgy belerúgtam ugyanazzal a lábammal, 
hogy majdnem összehugyoztam magam. a tér melletti kis utca sarkán egyszerre 
vesszük észre a beforduló Suzukit. Jocó semmit nem enged a szorításából. a fü-
lemhez hajol, és teljesen normális beszédhangon mondja: azt kérdeztem, kész 
vannak-e az izzók? nem válaszolok rögtön, ő pedig beleordít a fülembe: kész 
vannak, vagy nem?! Próbálok bólogatni. Mikor apa leparkol előttünk, Jocó már 
integetve fogadja, és meggyújt egy másik cigit, amit rögtön oda is ad apának. na 
szevasz! Hallod, pont jókor! a skacok épp most végezték el az utolsó simításo-
kat. Menj, köszönj asszonykádnak, aztán koccintunk a hintánál! Jocó önfeledten 
paskolgatja apa vállát, aztán rám kacsint egyet, és elindul a lakókocsija felé. 

anya vécén van, amikor belépünk, úgyhogy apa kénytelen a lakókocsi mö-
gött pisilni. Utána gyorsan behordjuk a mézeskalácsokat meg a resztlit, aztán 
apa bekopog a vécéajtón. Edit? Megjöttem! néhány másodpercig csönd, csak a 
kávéfőző szörcsög a rezsón. Szia, laci! Pillanat, és kész vagyok! apa tölt magá-
nak egy felest, és leheveredik az asztalhoz. Sokáig csak mered maga elé, majd 
rám néz. Szóval kész vagytok Jocó hintájával? Mondani akarok valamit, de sem-
mi nem jön ki a számon. Hát a mi helyzetünk kevésbé rózsás, mondja apa. 
Szarházik megint árat emeltek. Holnap reggel csinálunk új táblákat, muszáj ne-
künk is emelnünk legalább egy százassal. Ez a „csinálunk új táblákat” duma egy 
kicsit rosszulesik, mert igazából én csináltam az összes táblát egyedül. De vala-
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hogy semmi erőm válaszolni rá. apa lehúzza a felest, aztán megint maga elé 
bámul. na ja, mondja. Ez van! 

anya kijön a fürdőből, nem is jön, szinte repül. Puszit ad apámnak, aztán tölt 
magának egy csésze kávét. apa bemegy a fürdőbe megmosakodni. Mész még 
valahova?, kérdezem tőle. Megtörli az arcát, majd hosszan nézi magát a tükör-
ben. Én, hova? nem megyek. Megnézem Jocóka hintáját, azt’ annyi. négyszáz 
kilométert vezettem ma. Hogy miért, arra már nem tér ki. anya a csizmáját húz-
za, közben halkan dudorászik. apa lecsukja a vécé fedelét, és ráül. Menjetek elő-
re, mindjárt jövök. 

a hinta előtt szép lassan összegyűlik mindenki. Jocó a kivilágítatlan kasszában 
ül, alig lehet kivenni a körvonalait. Mikor már úgy tűnik, hogy nagyjából mindenki 
itt van, Jocó beleszól a mikrofonba, ami a péntek esti síri csendben baromi hangos-
nak tűnik. Őt ez láthatóan nem zavarja, mondatról mondatra hangosabban beszél. 
Kedves kollégák! idén új hintával bővült a repertoárunk! igen, a mienk, ugyanis a 
Magic Dance, hát hogy mondjam, az egész búcsú össz-színvonalát emeli, nem is ki-
csit. De ne én beszéljek, beszéljen helyettem a látvány, amit Patrik fiamnak és laci 
fiának, tóbiásnak köszönhetünk, szerintem megérdemelnek egy tapsot! Jól van. És 
most szeretnék bemutatni egy próbakört. Ez egy biztonsági teszt is egyben, így az 
első menetre egyedül fogok felülni. Utána pedig együtt megyünk egyet mindnyá-
jan! oké, gyerünk! Jocó kijön a kasszából, a helyére beül egy fickó. a legközelebbi 
kabinhoz megy, én pedig látom, hogy anya is elindul felé. Jocó hangosan röhög. Úgy 
tűnik, akadt egy lelkes segítőm is! na gyerünk, hadd szóljon! Három, kettő, egy! 
Ekkor a zenével együtt kigyulladnak a fények, és bármennyire nem akarom, kiráz a 
hideg. Marha jól néz ki. a villogó fényekben anyát figyelem, ahogy izgatottan várja, 
hogy elinduljon a menet. a vezérlőpultos füstöt fúj a körtérre, a főtárcsa lassan el-
kezd forogni. a fények a zene ritmusára villódznak, a zene pedig egyre hangosabb 
és hangosabb. a füst kezd szétoszlani, eddigre pedig már egészen begyorsult a pör-
gés. nem bírom sokáig nézni. Végre megérkezik apa is, szótlanul megáll mellettem. 
Rágyújt, fáradtan fújja ki a füstöt. Patrik odajön a másik oldalamra, és megint egy 
stampedlit tart elém. olyan idiótán vigyorog, hogy kénytelen vagyok elnevetni ma-
gam. te nem vagy százas, hallod! De aztán elveszem tőle, kicsit oldalra fordulok, és 
húzóra lehajtom. apa észre sem veszi. Hozz még egyet, mondom Patriknak, ő pedig 
szó nélkül eltűnik. na, jól van, megnéztük, mondja nem sokkal később apa, és sar-
kon fordul. Én viszont maradok, és mikor Patrik visszaér a második pálinkával, már 
én nyúlok érte. Miért nem hozod ki az egész kurva üveget? Patrik egy pillanatra 
csodálkozva néz rám, de én túlságosan belassultam ahhoz, hogy mentegetőzni 
kezdjek, ő meg végül megint csak lelép, majd jön is vissza rögtön a keskeny üveggel. 
Cinkosul vigyorog rám, közben ő is beleiszik. a hintát már nem figyelem, csak a fé-
nyeket, aztán később azt sem, mert érzem, hogy a gyomrom mindjárt megadja ma-
gát. nyelek egy kis nyálat, próbálom lent tartani. Mindjárt vége a próbakörnek, az-
tán felülhet mindenki. Én egyedül fogok ülni, és pont amikor a legjobban pörög, 
összehányom majd az egész kibaszott hintát! a neonfények szép lassan elhalványul-
nak, majd végül kialszanak. Elsőre azt hiszem, ennyi volt a menet, de ekkor kigyúl-
nak a stroboszkópok, a zene bedurvul, a hinta pedig minden eddiginél gyorsabban 
kezd pörögni. az élesen villogó fényben már egyáltalán nem tudom kivenni anyát, 
csak hallom, ahogy egyre hangosabban és egyre boldogabban sikít.


