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 Láttunk már jó pár olyan animét, amit bár 
ne láttunk volna soha. Habár, talán viszonylag ke-
vés volt az olyan közülük, amiről tudtuk, hogy hiba 
volt megnézni, mégsem tehettünk ellene semmit. 
Na, ilyen lehet az Usavich is még 2006-ból, ami 
olyan elborultan szórakoztató a maga egyszerű-
ségében, hogy, vagy másfél perc után (ugyanis 
mindössze ilyen hosszú egy epizód) ott hagyod, 
és elvonulsz egy sarokba elmélkedni az életedről, 
vagy pedig úgy beszippant, hogy meg sem állsz az 
utolsó epizódig és utána vonulsz el egy sarokba 
ugyanezen okból kifolyólag.

 Pedig a recept nagyon egyszerű, hiszen 
adott két nyúl, a csendes gyilkos Kirenenkó, aki-
nek ráadásul cipőfétise is van, és a teljesen agya-
lágyult Putyin, akit, hát igen, ezt hadd ne kelljen 
magyarázni. Már ezen a ponton nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy az egész sorozat az egyébként teljesen 
érthetetlen, de valamiért mégis igencsak elter-
jedt ruszki rajongásra épít. Ezt pedig még meg-

fejelik azzal, hogy a történet egy börtönben veszi 
kezdetét, tekintve, hogy főhőseink még bűnözők 
is. Meg nyulak persze, ami alapjáraton egy szokat-
lan párosítás. Aztán jönnek később még más mel-
lékszereplők is, némelyik vagy mindegyik igazán 
beteg, de a felállás mindig ugyanaz: adódik egy 
szituáció, ami az adott epizód gerincét képezi, 
Putyin csinál valami hülyeséget, Kirenenkó pedig 
feldühödik, és mindenkit jól lemészárol. Akadnak 
kivételek is néha, de tulajdonképpen minden epi-
zód ugyanarról szól, mégis van valami bája, ha úgy 
tetszik, ami miatt végigdarálja az ember.
 Annál is inkább, mivel akár bő két óra alatt 
teljesíteni lehet ezt a küldetést, vagy nyilván ada-
golni is lehet, ahogyan azt a néhai MTV (teljes le-
ánykori nevén Music Televízió) is tette. Mert hát 
ezt a gyöngyszemet a japán MTV gyártotta, így 
érthető módon hozzánk is eljutott, még ha nem 
is tudott róla kb. senki. Szóval, amolyan kitöltő 
műsorként adták mindenféle lokalizáció nélkül, 
ami valahol érthető, mivel egyáltalán nincsenek 

benne dialógusok, csak annál viccesebb nyögé-
sek (néha túlságosan sok is). Akit viszont zavarna, 
hogy az egyébként rendkívül szellemes epizódcí-
meket nem érti a japán írásjelekből, vagy éppen 
valaki csak nosztalgiázni, esetleg megőrülni sze-
retne, az megtekintheti az összes epizódot most 
már magyar nyelven is, gyors egymásutánban a 
DragonHall TV online adásában, stílusosan az idei 
bolondok napján (a teljes műsor megtekinthető a 
magazin végén található műsorújságban).
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