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fizetett? Igen, persze… – felelte a rajtakapott csapos, és amikor a főnöke elfordult, gyorsan becsúsztatott 
egy papír ötszázast a kasszába.

A lány a tehénkísérettel ezalatt egy kis térhez ért, melyet körben alacsony kőkorlát szegélyezett, köze-
pén pedig apró medence árválkodott, benne a sekély, poshadt víz tetején hervadó vízililiomok lebegtek. 
A lány a kezével elkotorta a víz színéről a leveleket, majd a tehén fejét szarvánál fogva a medencébe 
nyomta. Az állatnak a szokatlan itatóból ugyanolyan jólesett az ivás, mintha a patakból oltotta volna 
a szomját. 

A lány ekkor jobban körbenézett. A kőkorlát távolabbi végén egybefonódó fiatal párt vett észre. Eddig 
fel sem tűnt neki, hogy nincs egyedül, mert a fiú és a lány olyan csendben voltak. Érezte, hogy a két fiatal 
rábámul, vagy tán a tehenet nézik, de hát mindegy is, az állatnak is joga van, hogy igyon, ha szomjas. Nem 
törődött velük, de igazán zavarni sem akarta őket, így visszafordult, s a tehenet is magával húzta. Amikor 
eltűntek, a fiú szólalt meg először: – Káprázott a szemem, vagy te is láttad?! – A lány tétovázva válaszolt: 
– Én amióta szerelmes vagyok, gyakran hallucinálok. De ez most olyan valóságosnak tűnt, mogyorómin-
tás, lila tehén a pásztorlánnyal…

Eközben a lány és a tehén visszafelé indultak az addig megtett úton. Jó irányérzékkel, lépésről lépés-
re felfedezve az odafelé látott épületeket, kirakatokat, a kis parkot, visszataláltak a hirdetőoszlophoz. 
Az öreg vashenger egyet reccsent, egyet roppant, és a kisimult plakáton hamarosan ismét ott mosolygott 
a dirdliruhás, piros arcú, szőke pásztorlány, aki tehenével fáradhatatlanul kínálta a mogyorós, lila cso-
magolású tejcsokoládét…

MARCZINKA CSABA

Magaskultúra

– Szerinted uki volt vagy kanci? – kérdezte Christiano Gáborkát. Egy alter-galéria előterében beszélgettek 
épp a híres divatguru meggyilkolásáról. Bent éppen zajlott még a megnyitó, de ők már kijöttek egy kis 
borral. Christiano és Sanyika cserélt eszmét kissé hevesen a magasröptű témáról az egyik asztalnál.

– Vazzeg!… Hát szerintem meg… kuki volt! – vágta rá dühösen Gábor, azt sem tudva, miről beszél. 
– De mi a frászról hadováltok már megint? – tette hozzá, kortyolva a borából.

Christiano szélesen elvigyorodott és Sanyi is röhögcsélni kezdett.
– Arról beszélünk, öregfiú, hogy… szerinted ukrán transzveszti prosti ölte meg a csávót vagy kan-

cigány? Ezt tárgyalja a Pletykapityu-lap és az internetes remhir.info is! – magyarázott jelentőségteljesen 
Christiano.

– De miért ne lehetett volna ezúttal… egy uki? – kezdte újra a vitát Sanyika.
– Mer’… ez is kanci volt! Mint az, aki a pécsi góré lányát megzúzta! – vágott vissza magabiztosan Christiano.
– Nem kéne talán… benéznünk a kiállításra is? – kockáztatta meg Gáborka, miközben újra kortyolt a borából.
– Áááh, még ráérünk arra! Úgyis tart még a megnyitó! – legyintett Sanyi.
Közben befutott Feri is, aki általában késett, mert részmunkaidősként dolgozott egy masszázssza-

lonban. Meghallva az ellaposodni kezdő vitát, ő is megszólalt.
– Mindegy, hogy kanci volt vagy nem kanci!… Úgyis mind a kettő bérgyi volt! Azaz bérgyilkos, illetve 

bérverő! – jelentette ki magabiztosan.
Mindenki  megdöbbenve bámult rá.
– Miért? Mit gondoltok? A divatgurut a családja akarta kinyíratni a léért, a polgármestert meg a helyi 

maffia zsarolja a lányával, nem látjátok? Erre hogy nem jöttetek rá? – folytatta Feri titokzatosan.
– Ezt a szalonban hallottad? Miközben masszíroztad az újgazdikat? – kérdezte Christiano kissé csúfondárosan.
– Erre te is rájöhettél volna! Ha egyszer egy kicsit megpróbálnál gondolkozni, izomagyú!… – vágott 

vissza Feri öntudatosan.
Mielőtt elfajult volna a vita, váratlanul megjelent a galériavezető.
– Halkabban hé! Teljesen behallatszotok a megnyitóra! Nem tudnátok máshol pofázni?
Hirtelen zavart csend támadt a galéria előterében.
– Na, köcsögök! Hát nem nézitek meg a „magaskultúrát”? – nevetgélt gúnyosan Gáborka, miután a ga-

lériás visszament a megnyitóra.
Lehajtotta maradék borát és befelé indult.


