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Anton Bzer első ránézésre, utolsóra is olyannak tűnt, mint aki jódolgában csapkod 
kicsit a nők közt, majd jobban teszi, ha elveszti a fonalat, mert egyszer csak vala-
mi baljós összefüggés csúfította el gondosan felépített, de azért átujjongott esté-

it. Azt csábított el, akit akart, ezért hát – de őt ne kérdezze senki, mitől jön ki a matek –, 
igen, ebből kifolyólag a fejét betörésre adta. Stellannak filmes bringaként emlegette a sér-
tettet. Stellan meg is látogatta. Hiszen évek óta tudta, hol lakik. Sonia filmrendező volt, 
Bzer szerint itt romlott el minden, de ezzel bent már ő sem takarózhatott.
 
Az akkor 28 éves Anton Bzer magának a dalai lámának sem hitte volna el, hogy ha akár 
száz évig él is, bárki érdekelheti Alexandra Stendenen kívül. Stellannal a harmadik beszél-
getésen a két öklével, így, igen, dörgölte a két szemét, ezzel próbálta nyomatékosítani, hogy 
nem a bombázó az érdekes benne, hanem a lelke!, soha hozzá foghatóan jóságos, szívmeleg 
lánnyal nem találkozott. Az effélét, a büszke, vidám, válogatós, de csapatjátékban bámu-
latos kiskamasz sztárokat már felső tagozatban körbedongják a fiúk, de ők az egyetemen 
ismerkedtek meg, ahol Alex még mindig nevetségesen népszerű volt. „Infantilizálta őket, 
érted? Mindannyiunkat. Csúsztunk-másztunk előtte, egy rakás kiskamasz, és csak röhög-
ni tudtunk magunkon.” Alexandra mindenkit megvigasztalt, mert mindenkiben a jót ke-
reste, de nem alkudott: a dusbeg oktatóknak nem kegyelmezett, ha nem tetszett, az óráról 
köszönés nélkül kisétált. Ha Bzer agyagmalac-figurát vett neki egy híresen kemény vizsga 
reggelén, először Facebook-fotóként osztogatta a rászorulóknak, utána az úgynevezett va-
lóságban is elajándékozta. „Nekem szerencsét hozott, most hozzon másnak is.” Bzert ma-
nipulált menyétfotókkal árasztotta el – kicsi menyét háromrészes öltönyben, szégyenlő-
sen mosolygó menyét egy szál fehér tulipánnal, konyhában sürgő-forgó menyét kötény-
ben, és ha valaki van olyan rideg, hogy tájékoztatja, a pihe-puha bundácska a valóságban 
dörzsölt és hidegvérű kis rohadékot melegít, nesze neked, selyem karcsúság, azzal többet 
nem beszél. Alex Stenden Ginnerupban, lápvidéken és nagyjából az erdő közepén nőtt 
fel, körülöttük húszkilométeres körben összesen tizenöt család, az ilyen lányt nem lehet 
átvágni a természetről. „Mondom, nincs nála jobb ember a Földön.”

E S z E  D ó r a r e g é n y r é s z l e t

HoTEl
HAMlETLove is a fist.

(Mike Patton)
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Anton Bzer két adut váltogatott Stellannak: hol a Meglett Férfi Ötször Ha Életében El-
fakad Sírva Na Ez Itt Az Egyik Alkalom, hol az Azért Mondom Harmadszor És Azt Is 
A Fogam Között Szűrve Hogy Vedd Már Észre Magad Bazdmeg nevűt. Csak hát az én 
sógoromnak esze ágában sem volt belebénulni holmi homályos bűntudatba. Anton Bzer 
finom terrorkísérleteire nem azzal felelt, hogy megrázta derékig érő, hullámos gyömbér-
haját, nem nevetett a szeme közé, még csak nem is állta némán a pillantását, mint hős 
az antihősét sárgás porban a Saloon nyaktól térdig érő fabejárata előtt. Stellan nem meg-
vetette, Stellan unta az ilyesmit. Ásítva megjegyezte, angyalok étkeznek a Ritzben. Ezzel 
bárkit ledobott a sínről, pedig csak egy Vera Lynn sláger árva, költői sora, a legismerteb-
bé éppen, mint pedig ilyen, halmozottan klisé. Bzer meghökkent, majd küszködni kez-
dett. Stellan tudta, hogy sosem jutnak el a betörésig, ha nem rágják át magukat ezen a há-
romnegyed-istennőn. Provokálni kezdte Antont, „Á, ezeknek mindig a fejükbe száll” – 
és már célnál is volt. Alex, mint kiderült, még huszonkét évesen is úgy beszélt a szülei-
ről, mint két született brixtoni Bowie-ról. Az Anya-Lánya Lekvárfőzést választotta aznap 
is, amikor kocsmatúrázhatott volna az évfolyammal. Aztán elosztogatta azt a nyolc üveg 
áfonyát. „Nem egy vadállati mennyiség, de mind a kertünkben termett” – hogy lehet er-
re nem platóval dönteni a lájkokat?, révedt maga elé Anton Bzer, Stellan fején pedig átsu-
hant, iszonyúan reméli, hogy elzárta a sütőt reggel, vagy legalább kivette a muffint, vajon 
Philippa képes lenne szexmegvonással büntetni, ha szénné égette? Közben megtudhatta, 
hogy Alexandra gyönyörűen hímzett, rajzolt, horgolt, madrigálkórusban csillogtatta han-
gocskáját, amely olyan volt, mint... mint... – A boldogság, ha a szekrény mögül előkerül 
Rongyos Kék Nyuszkó Uraság? – Igen – csapott le Bzer. Megállás nélkül csillog a kicsi tor-
kocskája. Ohhohó, gondolta Stellan, ez a mocskos, javíthatatlan szexuális szörnyeteg. És 
fotózott, és túrázott, folytatta a révülten magába dőlő Bzer, a virágokat lepréselte, sosem 
akart mást, mint tanítani, mert az a gyerek, aki előtt nem tudta megvilágítani a fizika há-
zit – A villámlást követően a mennydörgést 3 másodperc múlva hallottuk. Hány méterre 
voltunk a villámcsapás helyszínétől, ha a hang a levegőben 340 m/s sebességgel terjed? –, 
még nem született meg. Dacos vidámsággal vasalta csigáit, de Fridének, aki minden egyes 
fotó alatt verte az asztalt – Sis, ezt nem hiszem el, már megint micsináltál a loknikkal?! – 
kommentben feltöltött egy göndör változatot.

Egyetlen levélkéje az első kávé mellé meg tudta volna menteni a Titanicot. Négy-öt intim 
szava. Ennyire szerelmesek voltak ők.

De bár ne lettek volna, sóhajtott az elítélt. Anton Bzert passzív-agresszív anya nevelte, meg 
egy annál aktívabban agresszív nagymama, és az ő tizenkettedik születésnapján már csak 
a családi emlékekben emlegetett apa. Clara, Anton pengeagyú húga évről évre gyengéb-
ben látott, de tizennyolc éves korára a hét és fél dioptria az orvosi egyetemtől nem, csak 
a pasizástól zárta el. Sajnos Anton Bzerből a felnőtt medika ugyanúgy kirobbantotta a ce-
mentszívű cowboyt, mint amikor gyerekkorukban utánacsámpázott, bátyó, bátyó, vigyél 
magaddal, ami épp arra volt elég, hogy gyorsabban tekerje a biciklit. Nem tudtak ők nor-
málisan kapcsolódni soha, nem kicsit anya és nagyanyó mesterkedéseinek hála, szívott na-
gyot, teátrálisat az orrán Bzer. Clara aztán rendre az első húsz között végzett az évfolya-
mon, mégis hiába kérlelték a barátnői, legalább néha menjen velük, a vizsgák előtt kísér-
tetet játszott, valószínűleg ő graffittizte tele a vécéajtókat a másodikon – faszom az embe-
rekbe, akkor már inkább a kétéltűek –, minden félévben fenyegetőzött, de csak negyedév 
végén élesítette addig üres szavait.

Bzer anyja olyan könnyedén továbbította az sms-t, mintha csak érdeklődne, melyik fajtá-
ból vegyen az orosz krumplisalátához. „Anya én egy szar vagyok nekem ez SOHA nem fog 
összejönni nem birom tovább. Ez az év arról szól megtanuljunk kommunikálni a betegek-
kel érzem lángolok hidd el akármit mondasz utálhatsz kiabálhatsz előveheted a szíjat mint 
apa ha Anton rossz volt csak a falakat látom a falakat anya nem bírom átugrani ez remény-
telen anya. Én és az emberek kizárt nem az én világom ha erre megy ki az orvosi jobb ha 
most rögtön befejezem az egészet. Úgy értem tényleg befejezem. Isten veletek. Te Anton 
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Nagyanyó mind felejtsetek el mondanám kösz mindent ez a világ nagyon szar hely legye-
tek boldogok” – Mondd, kisfiam, küldte el az asszony a fiának, szerinted ezt mire véljem?

Ez micsoda szerinted, kisfiam, érdelődött fru Bzer tompa, bizonytalan hangon a telefon-
ban egy óra múltán, úton a boltba, mert a fia nem válaszolt az üzenetre. Húsz perccel ké-
sőbb Anton Bzer a sztrádán száguldott az egyetemi város felé, a hátsó ülésen hat doboz 
energiaitallal, az anyóson meg Nikolajjal, akivel ugyan kétévente háromnál többször nem 
ivott, de sebtiben összesítettben messze nyert: kölcsönadta, nem kérdezett, rögtön bele-
ment, ráért reggelig. Clara Bzer eközben a D épület tetején épp laposra vágódva adta meg 
magát a két levél altatónak, és a biztonság kedvéért egy üveg kiwis Keglevich-nek. Anton 
Bzertől már akadozó nyelvvel nem maradt ideje elbúcsúzni, aki úgy bámulta a benzin-
kúton a telefonját, mintha a billentyűktől várná a mondat végét. Anton Bzer nem tudta, 
hol a húga, és kevéssel azelőtt, hogy megérkezett, telefonon arra próbálta meg rábeszélni 
a rendőrséget és a mentőt, hogy jel alapján keressék meg. Clara telefonja azonban egysze-
rűen kivonta magát a virtuális térből – mint kiderült, leejtette a tetőről, bár évfolyamtársai 
közül egyet sem, csak egy árvácskatövet vágott agyon az ágyásban. Maradt a vakvéletlen. 
Ott, érted, haver, a kampusz akkora, mint egy falu – Anton Bzer még mindig megtört, 
ha felidézte, és Stellan készséggel elismerte, ez itt az első őszinte pillanat. Mert egyébként 
Anton és Nikolaj vonulni életment, tényleg mint egy K-kategóriás vígjátékban.

Ez egy angyal, ez egy tündér, földöntúli szépség, ugye, álmodom – Bzer és Nikolaj fejé-
ben egymás sarkát tapodták a közhelyek, amint megpillantották őt. Nézd! Nézd, ahogy 
ruganyos lépteivel!, a murvát nem is érintve!, vállig!!!!! érő, sötét gesztenye!!szín zuhatagát 
finoman megrázva, melléhez egy limettazöld és egy magenta (!!) mappát szorítva, szem-
üvegét az ujjai élével lazán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! igazgatva haladt el mellettük két-három árnyék-
lánnyal. Ezt csípték el csengő hangján: „Csajok, tegyük át péntekre, ma inkább ránézek 
Clarára, hetek óta totál padlón van szegény, nem tudom elhessegetni a rossz érzésem, és 
hát ismertek, mekkora szívem van... soha többet nem tudnék tükörbe nézni, ha baja esne...”

Wuáöouő – bukott ki Anton Bzerből, amint minden erejét összeszedve, gyorsított napra-
forgó, a fejével a csodalény-lány mozgását követve támadt neki három mondatnak egy-
szerre: azt akarta mondani, így legyen bármelyiküknek lottó ötöse, arra akart rákérdez-
ni, hol van most Clara, és leginkább azt akarta megtudni, ráér-e ez a mese- és álom- és 
holivudasszony szombaton. Nikolaj beérte azzal, hogy a vállánál fogva megállította, majd 
szó nélkül felmutatta neki a telefont. A három lányból kettő együtt ült Clarával azon a sze-
mináriumon, ahonnan egyenesen a tetőre vezetett az útja, öten egyszerre rohantak vissza 
és fel a terembe, a folyosón találtak egy elhullajtott jegyzetlapot, a tünemény felkiáltott, 
de hiszen ez, ez, ez, a nyitott ablakot az egyik árnyék vette észre, vandervumen vasmarok-
kal összecsattintotta a logika bilincsét a két részleten, negyven másodperccel később az 
eszméletlen test mellett álltak a tetőn mind.

A mentők mint akinek szárnya nőtt, a földszinten két rendőr várta őket, Bzer válaszolt, 
amire tudott, de közben ennek-annak telefonálgatva Clara címét próbálta kideríteni, hi-
szen életében nem járt a lakásban, amelyet a húga bérelt, sőt egyszer sem látogatta még 
meg Aalborgban. A geszetnyeszín álom kotorta elő Clara táskájából a kulcsot, Anton nem 
szívesen kutakodik a más retiküljében, nincs neki dolga az efféle kellemetlenséget okozó 
viselkedéssel, másfél óra múltán pedig visszaült az autóba, hogy legalább hálóinget és fog-
kefét tudjon vinni a kórházba, senki sem tudta megjósolni, mennyi még, amíg Clara ma-
gához tér. A gesztenyetünemény után hiába forgatta a fejét, semmi kétség, tündér volt és 
elrepült, neki viszont megérkezett a sírógörcse, amíg a lakásban forgolódott, nézelődött, ült, 
bambult, várta a sötétet, várta a világosságot. Azt a dobozt a fényképekkel. Azt nem kellett 
volna kinyitni. Amikor visszaért a kórházba az üggyel-bajjal összeállított hátizsákkal, nem 
bírta, a szíve nem bírta a mozdulatlan test látványát a fehér vaságyon. Rohamai hajnalig 
tartottak, pirkadat előtt, hazafelé aztán félre kellett húzódnia, annyira sírt. Másodszor öl-
tött magára négy és fél óra vezetést huszonnégyen belül. Az alumíniumdobozokat össze-
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gyűrte, mindet úgy dobta a válla fölött a fűbe az újabb kényszerpihenőn, ahogy gyerekko-
rában veszternbálványai az összegyűrt, könyörgő szerelmeslevelet. Bekaphatod, recycling.

Reggel aztán kívül-belül csend virradt rá Helsingörben, mozdulatai a jetlag groteszk las-
sított felvételében tekeregtek, a feje süket gömbbé vált, felfalta, ami az útjába került, ké-
peket különösen, kineveti, kiküldi, kifigurázza, lefröcsköli, túlkiabálja, nyelvölti, elhajt-
ja, félrelöki, unja, unja, unja, érfalain lebegve tapadt meg a bűntudat. Valamiért a taná-
riban mindenki tudott a fehér éjszakáról, tudták, hogy a csillagpenge elől épp csak elha-
jolt ő is, az anyja is, finom tapintattal tűrték kezdőtől is durva hibáit, majd az igazgatóhe-
lyettes hazaküldte tizenegykor. Talán most aludjon egyet. Clara viszont közben felébredt. 
Eddig jégmezők választottak el tőled, most már csak négyszázötven kilométer, de nekem 
nincs és sosem nő szárnyam – írta meg neki a bátyja élete sms-ét, és persze sosem küldte 
el. Vasárnap azonban meglátogatta, és amíg a folyosón várta, hogy Clara barátnője vég-
re egyedül hagyja a beteget, mert Anton Bzert inkább lőjék agyon, mint hogy udvariat-
lansága bárkit kellemetlen helyzetbe hozzon, döbbenten észlelte, hogy átjárja a szeptem-
beri nyugalom aranya. A feltáruló ajtóban aztán, amikor már minden reményről letett, 
a csütörtöki csodalány nem pusztán kilibegett a kórházi folyosóra, hanem egyenesen hoz-
zá lépett, a szemüvegét bájosan igazgatva közölte, beszélniük kell, ha neki most megfe-
lel, szívesen megvárja. Egy Mekibe ültek be, ide mágnesezte őket, mint a vonzás törvé-
nye, Sassie Blue egyik szilárd életelve: lelkünket kötelesek vagyunk megnyitni az egyszerű 
ember világára. Anton Bzer aznap délután két nővért küldött el a picsába, hogy képzelik, 
hogy emelt hangon beszélnek a húgával, legyenek szívesek összeszedni magukat, három 
napja tök komolyan kinyitotta a repülőgép ajtaját, ennyin múlt, érted, ennyin, bazdmeg, 
te túlfizetett tehén, majd szerencsére sikerült elérni az ügyeletes orvost is. Minden rá há-
rult, az anyjuk használhatatlan volt ebben is, sajnos. Az olyan test, mint a tiéd, csinál fél 
perc alatt pankrátorketrecet a kocsmából, mondta magában a mindig mosolygós Sassie-
nak, és emberest harapott a bevonzott bigmekből. Vajon ez az éteri lény járt már krimó-
ban életében? A táskája alapján aligha.

A Mekiben átlelkizett másfél óra végére Anton Bzert a semmiből támadta hátba a lángo-
ló képzelet, vadul belebámult Sassie Blue óriási, őzbarna szemébe, ahonnan az integetett 
vissza aljasul, Alexa épp villódzva boldog a céklával valami Isten háta mögötti belga kéz-
műves pubban, egyébként meg a jó ég sem tudja, mi üthetett a filmes bringába, de ha 
nincs résen, még a végén teljesen kisajátítja. Ennyi elég is volt, kedélye elsötétült, egyéb-
ként is rá akart gyújtani, és az volt az érzése, Sassie Blue nem nézi jó szemmel az ártalmas 
szokásokat, neki meg majd most pont hogy egy tanítónénis beszólásra van szüksége, na 
ilyet nem játszunk, nehogy már egy közepes menütől azt higgye ez a faszállító, már nála 
is a távirányító, nem Call of Duty az élet, illetve ha jobban belegondolunk, de, természe-
tesen az, mégsem kéne talán első látásra bekorlátoznod, kisanyám, hiába, ilyenek vagy-
tok mind, bazdmeg, nem bírtok magatokkal. Gyorsan felállt és hazudott valamit, de már 
este verte a fejét a falba, jaj, ha most élete nőjét passzolta el, erről is a rendező csaj tehet, 
meg a belga gyökér, aki ellopta tőle a legszebb, legjólelk – picsába, PICSÁBA AZ ÖSZ-
SZESSEL! Anton Bzer gyors csuklómozdulattal elkapott egy láthatatlan pókhálót az or-
ra előtt. Szemetek. Még a női tömörülés. Ahogy mind egyszerre húzza fel. A végén ezen 
a hibátlan márványszobron csattan az ostor. Pedig máris többet tett hugiért, mint anya és 
én együttvéve. Faszom. Csak nőkkel ne kezdjen az ember.

Gyorsan kiviláglott, nem passzolt el semmit. Sassie Blue kezdetben random, majd napon-
ta simított végig Anton Bzer sebzett lelkén emojikkal és pillangós gifekkel bőven meghin-
tett e-mailjeivel. Még a Mekiben elkérte a címét, mert, mint mondta, hosszú ez, hosszú, 
de érdemes lesz végigolvasnia, meglátja. „Majd rejtek bele néhány szívderítőt, csak a ked-
vedért!” Beszámolói valóban több óra alatt születhettek, és Bzer csak arra tudott gondol-
ni, az egy dolog, hogy Clara kiskora óta szenvedett a viszonzatlan bátyrajongástól, azért 
Sassie Blue lehetne egy kicsit vérzékenyebb, ő már akkor, a második hamburger fölött es-
küdni mert volna, itt valami hagyom alakul. Kamaszkorában kísérletezte ki a Jaj De Mesz-
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sze Elkóborolt A Kicsi Barika Behehe Behehe nézést, de a fejében közben az járt, vajon 
elérkezett-e a pillanyalat a kérdésre, sűrűn szokta-e tapasztalni Sassie Blue, hogy életle-
nül egy megrögzött buzi mellé ül a buszon, akinek döbbenten úgy áll a farka, mint utol-
jára a szvingerben, nyalván zokon is veszik, őt egyébként szeszély szerint érdekelné is, va-
jon a biszexuális évfolyamtársai amikor a belgyakorlaton összekeverik a tüdőt a vacakbél-
lel, csak mert ott pislog mellettük az ő tündérlénye, vajon respektálnak-e a saját pálfordu-
lásukra, vagy ez, mármint a kérdés, borai még. Hangosan azt sem mondta ki, az első vagy, 
aki Alex után megmozgat, mert jött ugyan most nyáron valaki, kicsit flúgos, kicsit hippi, 
afféle művész, vagy mi, én nem nagyon réteg az ilyesmihez, egy pillanatra meg is szédül-
tem, néhány hétig azt is leszartam volna, ha a világ összes nője pucéran flangál az utcán, 
uramegek, hogy a bringa mit művel a lepedőn, de sajnos belém zúgott, és egyébként is 
a porkülönbség. Sassie Blue viszont közel hajolt hozzá, és vidáman, finoman megpöcköl-
te az orrát, hát ugyan elfoglalt, nagyon, de ennek a kedves csábításnak nem tud ellenáll-
ni – jaj, tette hozzá gyorsan, meg a kezét Bzer kezére a kórházi folyosón, amikor másod-
jára frufrutottak össze Clara szobája előtt, a csábítást persze puszta absztrakcióként értet-
te, de lényeg, hogy igen, igent mond, Bzer megmutathatja neki Helsingört jövő vasárnap.

Bzer egy negyed pillanatig elbizonytalanodott, mikor ajánlott ő ilyesmit, aztán gyorsan ész-
hez tért, a szavak csak félreértésre jók, mondja a Kisherceg. Vagy a róka. Mindegy, kurva 
mindegy, melyik mit pofázik abban a hülye francia képregényben, eggyel kevesebb ürügy, 
annál jobb, tiszta haszon.

Clara csak arra vágyik, hogy SZERESD! Igaz szeretettel! Miként a gyöngyöt izzadja ki 
a kagyló! A lélekpillangó ha felébred arany szárnyával megérint, és attól kezdve te sem 
fogod érteni, hogyan élhettél valaha másképp. – Sajnos ezt az ötödik e-mailben Bzer ki-
csit már unja, de aztán az éledező dührohamot egy gyors akciócigi eltünteti. Csak nem 
lesz rétes erre a lányra haragudni. Egy szentre! Hugi ezek szerint ilyesmit dédelget a lelké-
ben. Ez az ő titkos élete. A legjobban, szívszemű szmájli, a testvéri szeretet igaz tüzére vá-
gyik. Pillangószmájli. És persze az álomesküvőre, de hát arra melyikünk nem, habos-ba-
bosban pörgő-forgó szmájli, szmájli, szmájli. Sassie Blue ekkor már két hete nyújtott lelki 
távtámogatást Bzernek. Szívesen, árasztotta ki rá mosolyát az aalborgi egyetem Morpho 
Rhetenor Helénája, hidd el, kedves Anton, az érzelmeknek a számára ismeretlen fogalom 
a távolság. Én pedig az anális szexnek szűk-ségszerű barátja vagyok, a mai pöpec fekete 
sztreccstopodról talán ennyit, felelte magában Bzer, és seriffkalapja takarásában, roppant 
titokzatosan rágyújtott. Illetve nem, csak a cipzárját húzta le, amikor végre kettesben ma-
radt önmagával. De erre gondolt! Akkoriban már egész nap ezt értette alatta. Sassie Blue 
szmájlijai a levél közepén általában napszemüveget viseltek. Bzer libabőrben rajongott az 
egy szál szemüvegkeret-piros lakk halászcsizma kombinációért, ha az a ribanc szerencse 
ilyen pornót sodort az útjába, felőle lehetett különben akármilyen uncsi vanília húsz perc, 
egész éjjel pengette a húrokat emelkedetten, műgonddal vigyázva, hogy csak kétszer szakad-
janak el. Te nő, én téged elviszlek Bang-cockba, fordult a díszpárnákra csatakosan, három 
hatalmas sóhajjal. A három sóhajt, valahányszor elélvez, a filmes bringa szúrta ki. NEM, 
NEM AKAROK MOST RÁGONDOLNI!, csapott ököllel a lepedőre Bzer, itt már ki 
se lehet verni rendesen, szemét kurva. Ekkor, mintha nem lett volna elég, hogy egy hippi 
fantom belepancsol, a süket semmiből felrémlett előtte egy mozdulat. A nő, a másik, nem 
a Blue, kinyújtotta a kezét, és megsimogatta az arcát. Finoman, épp csak érintsd. Közben 
Bzernek az volt az érzése, ha teljes súlyával Sonia tenyerébe ejtené a fejét, ezzel, ugyan-
ezzel az épp csakkal megtartaná. Az a kapaszkodós milf így fogta meg, így vette a kezébe 
a farkát is. Ahogy egy százéves tölgy ejtené ki azt a szót, balzsamecet. Amikor először csi-
nálták, a filmes bringa suttogott valamit a kisfiús mosolyáról, csillogott a szeme. Hát, azt 
ő, Anton Bzer nem tudja, de nyalván elnézést kellett kérnie valahogy, ha kisfiúsan men-
tegetőzve, hát úgy, a négy és fél percért, ne haragudj, vagyon régen nem voltam új part-
nerrel. Na ennek véget kell vetni, de lehetőleg tegnap. Szeretlek, lámpa, bújt a gyanútlan 
cica Anton Bzer facebookos hírfolyamában hat héttel később a másik cica nyakát idege-
sítő tölcsérhez, KUSSOLSZ, felelte rá szövegbuborékban a frissen operált, lájkolta Sassie 
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Blue, hiszen aznap történt az is, hogy Bzer végre kilépett a fényre, és hatalmas, egész féker-
nyőt betöltőre állította, kapcsolatban vele kettőspont. Mert Anton Bzer addigra az utolsó 
terheitől is megszabadult. Elfuvarozta Alexa szüleihez az ágyat, ágyukat, franciázzon ezen 
mostantól a belga cékla, bárcsak az álló dákójára esne a hetedikről, Alexa még rég Dániá-
ban eldöntötte, hogy elhagyja, mégis megvárta vele az Erasmust, Grimbergent, ez is mi-
lyen egy városnév, tessék már eldönteni, hogy Greenday, grincs, Grünberg vagy Grimm. 
Nem számít, túléltük, te mindig a barátom leszel, akkor tavasz volt, most rohanunk a tél-
be, Bzer felvitte a lágyat az emeletre apukával, kicsit elbeszélgettek, anyuka természetesen 
sehol, de nem volt otthon a nagylány sem, a belga zöldséggel már a gyermekáldásról éde-
legtek valami kézműves sörözőben, baszd meg, te gumós gyökér, illetve ne, vagy tudod 
mit, bársony is én. Militáns kis köcsögök, bakaphatjátok, engem mostantól simán csak 
szólítsatok orvosférj úrnak.

Az a nyári ügy nem számított. Ő ugyan tisztességesen akarta csinálni, nem tehet róla, hogy 
a filmes bringa belezúgott, szegény, mennyi most, negyvenkettő?, mennyire kétségbe le-
het esve, hogy eltűnt. Mázli, hogy egyetlen közös ismerősük sincs, ami persze ma már na-
gyon ritka. Szeretlek, lámpa, állt meg búcsúzóul Bzer a páros kandeláberrel a kezében Alex 
szülei házában, aztán letette a kisasztalra. Még a villámesküvő. Izgi. Ők ketten, ha együtt 
maradnak, habár ennek semmi esendősége, csak úgy felfélvállrólveti, biztos megadták vol-
na a módját. Akármibe rángatta is bele Alexát ez a mélyföldi zsinórherceg a hibátlan has-
falával, meg a páros karkötőjükkel, úgy vigyorog a Facebookon, úgy mutogatja a csuk-
lóján, mintha nyolcvan foga lenne. Ezek itten böszmeházasodtak, hah, most tudta meg, 
apuka nem is rakta össze a képet, ezek senkit, de senkit nem hívtak meg, csak a műanyag 
madzagukat, az egyiknek a csuklóján, a másiknak a bokáján, mekkora gyász már egy két-
személyes esküvő, anyuka szokás szerint nagyot kacagott, aztán elintézte egy tiramisuval, 
az a nő egyszerűen nem tud haragudni, kész csoda, hogy a gyerekei normálisak marad-
tak, egyenesen döbbenet, hogy mind a négyen. A pedagógia ugyanis a határokról szól, ő, 
Anton Bzer a maga részéről kötelezővé tenné a verést, fasszopó liberálisok, szemünk lát-
tára rohasztják palánkra a világot, például az ehető flamand rög, hogy messzebb ne men-
jünk, egy gyerek, tessék érteni a jeleket, könyörög, mondom, rimánkodik a kegyetlensé-
gért, édesanya, édesapa, bassz már le egy pofont. Naná, majd anélkül lesz belőle kender. 
És Alexa most is, így is, ebben is olyan becsületes, mint krókusz a hóban. Ez apukától le-
het, miközben anyuka talán tunyán kinézett az ablakon, és kanalazta tovább a diófagyit 
brendivel, hiszen apuka, beteg, beteg, harminc kéve kiszolgálja. Hát most nem azért, de 
fordítva lenne formális.

„Most pedig azt szeretném kérni, tényleg legyen köztünk két lépés távolság. És lehet, hogy 
több.” Anton Bzer tudta, Alex, magyarázkodnod miért ellene, hogy ez a komment végső 
soron, ha nem is direkt módon, a csicsókaagyú mélyföldi műve, nyalván udvarolt addig-
ra rég. Szeretném kérni. A pöttömdíj első napjaiban ő, Bzer, gondosan kitalálta, mit ad-
jon Alexnek, amit, két lépés, soha senki nem vehet el tőlük: hétfőnként, amikor épp hogy 
egyik odaláról a másikra fordult a Facebook, ő a lány hírfolyamába csúsztatott egy dalt. 
Tényleg legyen köztünk. Egyszer Def Leppard nyújtott neki segédkezet, Two steps behind, 
honnan is sejthette volna Bzer, hogy Alexa ezt a kezet mindjárt meg is ragadja a szakítás-
hoz. És lehet, hogy több. Az a fekete-sárga-piros tuskó a hagymaagyával erre persze neki-
indult. Alex a maga nyíltságával semmilyen szűrőt nem használt, bejegyzései és ararátai 
listáját publikusra állította, kommentjeit mindenki láthatta, a falára akárki kosztolhatott. 
Most pedig azt szeretném kérni, tényleg legyen köztünk két lépés távolság. És lehet, hogy 
több. Bzer emlékezett, hogy nyolc hónappal korábban már, hiába nem költöztek szét, sőt 
még a szex, Alexa teljesen komolyan szabadulni akart tőle, kimondták és megállapodtak, 
Alexa a nyakába borult sírva, Bzer mindig a barátja lesz, mindenben számíthat rá, ő a szí-
vében alá-, de ki sosem húzta a kilenc hüvelykes szöggel bevésett szavakat.

Egy napon elmúlik a fájdalom, én pedig itt leszek neked. Bzer aranyos kis mosolygós emo-
tikonnal köszönte meg a négy évet, Alexa ott, ő Helsingörben, a hétfők nem csorbultak, 
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akkor is küldte a klasszikusokat, amikor a nagy kékségen megjelent a  stilizált brillgyű-
rű, eljegyezve vele kettőspont. Nem kellett őt győzködni, tudta, ha ez a lány szabadulni 
akar, ott nincs az a könyörgés. És Alexa nem törölte a közös képeket, sőt egyszer még újat 
is tagelt, valami kocsmatúrán Amsterdamba, már a rabló Horst ott legyeskedett körülöt-
te, hogy a nénikéje összes plüsstapírja hányna ki és nyelne vissza hat üveggel a legdrágább 
belga rügypezsgőből, Alexa mégis vele foglalkozott, tessék, a vonatablakból lekapott ne-
ki egy őzikét, tessék, túlélőzöldség, erre varrjál gömböt, még be is tagelt, pedig már rég az 
ágyamban aludtál, te tolvaj, a titok a lábad előtt szeder, mégsem fejted meg soha, mitől 
van az, mondjad, találgass, ha akkora ász vagy, hogy lehetséges, hogy önmagukon nem, 
de egymás fején imádták a göndörséget, Alex találta ki, ehhez keresnek szépen egy vadat, 
fürtidegent, szabadot, száguldót, méltóságteljeset. Az őzikén nincs hullám. Kacsint, ka-
csint. Egyszóval és mégis: áprilisban Bambi, szeptemberben madzag, oltószerben esküvő, 
most meg már a pici pocaklakó is.

Hogy ha majd elérkezik a megfelelő pillanat, nagy Bzer Gatsbyként tér vissza Alexért, azt 
a filmes bringa hozta fel. Elég lazán kezelte egyébként Bzer múltját, két szopás, és micso-
da szopás között képes volt őszintén nevetgélni excsajok vicces ajándékán, biztos, mert 
hippi, meg még poli is, ráadásul nyíltan, selyemfűzőcskéje ciklámen, mint a csajos szu-
perhős, de hogy szerelmes volt Bzerbe, simán lebuktatták a bókjai. Az hagyján, hogy Bzer 
farkát Mister Rodneynak hívta, de nem nyughatott, amíg nem szólíthatta meg a lábfejét 
– Tenn & Pellar –, és külön a haját – bluebell – is. Bzer óvatos meglepetésére éretten vette 
az akadályokat. Ez finoman belecölöp a fiú romantikus dühébe, mégis mit képzel ez a nő, 
nyalifali rajongásával zaklatja itt, majd gyorsan megnyugtatta magát: ha Sonia nem lenne 
érte odáig, nem hozná a Vágtázó Oroszlánt az ágyban. Négyféleképpen élvezett el, és olyan 
hangosan, hogy Bzer fejében komolyan megfordult, ha megreped az ablak, vajon férfiem-
berként az ő udvariassági kötelessége-e üvegest szerezni. Habos-krémes, így utalt rá Szonja 
az e-mailjeiben, jaj, ez is annyit írt, indie-hippi-szinglianyuka ide vagy oda, gründolhatni, 
nincs felnőtt társasága, a munkatársait nem molesztálhatja hosszú e-mailekkel egész nap, 
nyalván, érthető. Sassie Blue-nak ellenben mondanivalója volt. „Ugye, nem fog kimen-
ni abból a huncut buksidból [szemüveges szmájli] [okos-szemüveges fej ide-oda nézeget 
aggódón] [hangjegy] [két tapsoló kéz], mit vár tőled a húgod [huszonkét darab magenta 
szív]? Na, ki a jó fiú [kacsintós, szemüveges, puszit hajigáló szmájli, szmájli, szmájli]?”
Érdekes, gondolta Stellan valamikor az elején. Érdekes, hogy ez a jóravaló balfasz, angolta-
nítás ide, gáláns blabla oda, szóvicceim-irtóztató-kínjába-hadd-dögöljön-bele-más-is amo-
da, hány éves is vagy, fiacskám emide, egyszerűen ledobja magáról a fuckbuddy kifejezést. 

„Te fejben mindenkit feleségül veszel, ugye?” – kérdezte egyszer Bzertől átkötés nélkül. Bzer 
egy pillanatra meghökkent, majd higgadtan magyarázni kezdte, az életben a legfontosabb 
az, ne hozzuk egymást kellemetlen helyzetbe, egyébként pedig nem szereti, ha megvádol-
ják légből kapottan ezzel-azzal, kurvára nem. De ha már itt tartanak, ő speciel több em-
bert ismer mindenki környezetéből, mint amennyit mindenki fészbúkon lát – jaj, Méri, 
egyszer ejtenéd rövid úval, gondolta Stellan –, azoknak az embereknek van fülük, és vala-
miért kedvelik annyira, hogy elmondják neki az igazságot, azt, ami a kék szaron sosem je-
lenik meg. „Inkább a fél karod, mint egyszer egy egyenes válasz?” – folytatta Stellan, ho-
lott a fejében az járt, harmincegy vagy, aranyapám, már pelenkában manipuláltad a kör-
nyezeted, és itt tartasz, haver, komolyan, itt? Nem lehetne finomabban?
Bzer folytatta, mint a robot, minden partner megérdemli az elemi udvariasságot, legyen 
szó akár baráti, akár üzleti, netán személyesebb természetű kapcsolódási pontokról. Jól 
van, fiacskám, most kimegyek rágyújtani, sóhajtott a sógorom, mert következett a meg-
ismerkedés nagy sora.

Tizenhárom év korkülönbség, egymást soha meg nem értő két szakma, zéró közös barát és 
kanyargó, levegős utak a térképen – ezt mind megsemmisítette Bzer míves és magányos 
kommentje a We love grammar oldalán. Irritable vowel syndrome: sosem mondták ki, de 
ez Sonia logikája, hiába Bzer szóvicce. Biztosan gellert kapott az éterben.
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Sonia indie hippi bolondsága akkor is felrobbant Bzer hétköznapjaiban, ha összesen sem 
találkoztak többet nyolcnál. Bzer tíz kézzel kapaszkodott a cápaharapás első pillanatába, 
hátha csoda történik, visszanő a lába: Alexa nem fáj, Alexa nem fáj, Alexa nem fáj, liheg-
te a sötétben, nem ér el nem ér el nem ér el, nem ér el hozzám a gyász, mondta volna ma-
gának, ha beengedte volna az életébe a világos szavakat, ha le merte volna verni a hét la-
katot az ajtóról, ha ráérzett volna, mit talál abban a szobában, ahol nincs agyoncukro-
zott szirup, csak szembesül, csak él, csak fény és kimond. A Facebookon mindent lájkolt, 
amit Alex posztolt, ha kirándult a belgával, ha a balga meglátogatta őt Helsingörben, ha 
a beluga elment Alexa születésnapján Luxorba piramist fényképezni, mert ez volt a lány 
gyerekkori álma, egy délnek szegezett út a Níluson. Anton Bzer ragaszkodott ahhoz, hogy 
kutya baja, nagy hangon dicsért és örült, éterien finom világfinak mondta Soniát, már-
mint ha férfi lett volna, aki száz évvel ezelőtt születik. „Küldök egy rejtvényt. Az erdőből. 
Ahonnan könnyű kitalálni!”, írta Soniának, akkor még remegett a vágytól. És amikor An-
ton Bzer inkább a maga sötét dzsungele felé indult el, ahol reménytelenül elhasalt az el-
ső pillanatban, és süllyedt, csak süllyedt a helsingöri fegyház cellájában egyre mélyebbre, 
Stellan az első beszélgetés tízedik percében felmérte, Bzert csak beszéltetni szabad, kér-
dezni nem: mindenre felel, soha, semmire nem válaszol. Látszatkapcsolódás, álsejtelmes, 
talányos általánosságok, finom fókuszhamisítás, éretlen rögtönzés,visszakérdezés, bárgyú 
vicc, terel, terel, terel. Bzer dzsungelében mindenki istenhozta, de a házigazda megmente-
ni éppen senkit nem fog. Bzer retteg a valódi beszélgetéstől, állapította meg Stellan. Tor-
zulás, vádló nélkülözés, homályosan éreztetett elvárások, feltételes szeretet, érzelmi zsaro-
lás épp csak a felszín alatt. Anton Bzert nem három hete zárták be, gondolta tovább, ha-
nem tizenegy évesen: a felfelé nyíló végtelent, ahová növekednie kellett volna, befőttes-
üveggé dugaszolta a családi tragédia, a két kicsi csak tapogatta az átlátszó falakat, mígnem 
mindketten megszokták, hogy ez az otthonuk. Clara szemet húnyt az igazságra, méterszé-
les üvegfal mögül sem érdekelte – heló, hat és fél dioptria –, Anton úgy döntött, az útjá-
ba kerülő nők bőrére festi a traumát. A büntetéshez készségesen kettéhasadt, mint a tru-
badúrlélek. Vagy megkötözi őket, packázik velük, egyben halálosan megveti őket, büdös 
kurva vagy, és az is maradsz, vagy, és itt emeli csak poharát boldogan a súlyosan zsarnoki 
Bzer-egó, aranykalitkába zárja őket, istennőm, érted meghalnék, minden támadást kenu-
lapáttal verek vissza, a tosz tudja, miért, de kurvára bejövök a nőknek, de te semmit ne ag-
gódj, ragacsos bókjaimmal csak téged kenlek össze zokogásig, egyedül és kirázólag téged.
Soniát azonban, hiába csinált mindent ugyanúgy, ahogy eddig, sem ide, sem oda nem 
tudta becsatornázni.

Meglepték a  másikat, egyedül ebben volt köztük egyenlőség. Bzer először látott vad-
macskát, Sonia pedig meghökkenve nyugtázta azt a tiszta, jókedvű önzetlenséget az ágy-
ban, amelyért semmit nem kellett tennie az ágyon kívül. Antonhoz még csak kedvesnek 
sem kellett lenni. Bzer úgy érezte magát, mint akit lelöktek a nyuszilukba, még szemügy-
re is vette a kezét ámultan, csókolom, ez most akkor melyik dimenzió? Sonia Bzer min-
den titkos kinkjéből úgy varázsolt valóságot, mintha egy átlagos reggel mentében össze-
szedné a piszkos poharakat, és közben megjegyezné, el kéne ugrani kenyérért a kisbolt-
ba. Ennek a nőnek semmi nem volt sok, semmi nem volt túlzás, semmi nem volt mocs-
kos, semmi nem volt érthetetlen. Olyannyira nem, hogy Bzert két találkozás után elfogta 
valami homályos aggodalom. Ő már tizennégy évesen kókuszkötélről és a mocskos gazdi 
parancsszavairól fantáziált, de Sonia ágyában ez egyszerűen meggörbült, kiszökött belőle 
a misztikum, összezuhant a délibábos remegése. Ez a nő őszinte volt és vicces, olyan, aki 
a nevetésével képes átvilágítani az ő rekkenő, fülledt, féltett labirintusa minden kanyarát. 
Amíg Soniát meg nem ismerte, Bzer úgy hitte, a négy alappózt csak a legnagyobb titok-
ban piszkálhatja meg bárki, a fétisek említése földrengést indít el, még a végén összedől a 
Wall Street. Azt tartotta, a kinky szex szélsőséges privilégium, mint a jacht, vagy a soha el 
nem hízó alkat. Nagyobb sors, mint megtalálni az igazit. Sonia azonban elegánsan kezel-
te a kink hiányát is, mintha nem látná a különbséget kinky és vanília között. „Az a férfi, 
aki szerint a nőnek a konyhában a helye, nem hallott még a szvingerről”, ebből például 
Bzer hímzett terítőt kutatott fel egy lovehoney-utánzat webshopocskában, de bekeretez-



39

ve ám, hogy a nagyszekrény hátsó falára akaszthassa, sok-sok néma fogas mögé. Sonia vi-
szont nem belement, hanem megelőzte még maga előtt is elhallgatott vágyait, Sonia iga-
zi switch volt, tudta használni a lapos-lukas szilikon ütőt, és tudta, hogyan kérje úgy a kis 
bőrostort, hogy méltósága barátságos fénye betöltse a hálószobát. Bzer vágyaitól nem ide-
genkedett, hanem megszervezte őket, soha le sem takarta a hálószobájában a lánchintát, 
fogalma sem volt, hány dildót rugdalt az ágy alá az elmúlt hetekben, majd indoklás és fi-
gyelmeztető jel nélkül követelte a variálatlan misszionárius pózt, ha úgy hozta a kedve. 
Bzernek életében először nem kellett védekeznie. És azok az ujjak. Egyáltalán, a nő va-
kító, egészen különleges érzéke az emberi testhez. Bzert már attól elöntötte a bíbor ha-
mueső, ha Soniát az ágyhoz bilincselhette, pedig nem tudta nem kiszúrni, ahogy fino-
man megvonaglik a szája széle. Unalom bújkált Sonia kis mosolyában, esélytelenül vaní-
lia unalom, és, ah, ez napokig szurkálta Bzerben az emlékezést, szívességből gyakorolt tü-
relem. Az a vendégváró, vendégviselő fajta. Amit Bzer három függöny mögött is csak lop-
va mert elképzelni, azt Sonia a világ szereplőjének tekintette, ez olykor nyomasztotta kissé 
a fiút, néha fegyelmezetten felidézte Sonia életkorát, bár sosem találkozott még senkivel, 
akin ennyire kevéssé látszott. Izgatott, izgalmas, szórakozott, szórakoztató, váratlan, várt, 
friss, beteg, intim, személytelen, biztonságos, érdektelen, szívszorító, bizonytalan, insta-
bil, hosszúra nyúlt, őrült, szilárd, fárasztó, felforgató, kéthavonta ötször, tízhetente hét-
szer, ki számolta, ki kevesellte. Az étterem másik oldala, gurult ki Bzerből bambán, miu-
tán Sonia akkorát élvezett, hogy ő eltátotta a száját, de Sonia meghallotta, és úgy nevetett, 
hogy sírt. Nem fogta vissza magát, a karcsú, határozott, nagyon fürge, roppant teherbíró 
Mister Rodney sápadt szépségéről csakis áradozva szólt két mélytorok között, a súlyosan 
alélt Bzer komolyan azt sem tudta, milyen nap van, Sonia képes volt e-maileket szánni 
Bluebellre, úgy mondta, fényből vannak azok a tincsek, minden szavában lüktetett a re-
pülés, szavai nyalogatták, szavaival harapdálta, gyűrte, simogatta, szurkálta Bzer enyhén 
bolyhos fenekét, bizalmas beszélgetésbe is bonyolódott vele. A szóvicceinek örült, mint 
egy gimnazista. Vagy csak ártatlanul. Azt mondta neki, ő a messze kedvenc szeretője. Jött 
a poliamóriával folyton. De persze Bzer átlátott a szitán.

Aztán borult a bili: Sonia még a nyárutón minden átmenet nélkül jegyezte meg egy e-mail-
ben a sok-sok tucat között, „Jól rádhajtott a kis Blú”. Többet nem látta Bzert. „HOGY 
KÉPZELED EZT? MÉGIS HOGY A BÜDÖS FASZBA? AZOK UTÁN, HOGY RÉSZ-
BEN ÉN TEHETEK CLARA ÁLLAPOTÁRÓL, MÉG ELVENNÉM TŐLE AZ EGYET-
LEN EMBERT, AKI TÖRŐDIK VELE? MIT SZÓLNA EHHEZ A TESÓM? SOHA 
TÖBBET! MEGÉRTETTED?! SOHA EBBEN A KURVA ÉLETBEN NE MERÉSZELJ 
EGY ROSSZ SZÓT SZÓLNI ERRE A LÁNYRA, AKI MÁR ÍGY IS TÖBBET TETT 
HUGIÉRT, MINT ANYA ÉS ÉN EGÉSZ ÉLETÜNKBEN EGYÜTTVÉVE!!!!” Hát 
így esett, ennyi kellett hozzá. Sonia rövid válasza az úgynevezett három dimenzióban kö-
rülbelül egy vállrándításnak felelt meg. Bzer azonban folytatta, mintha párbeszédben, és 
azzal zárta a kört, „Figyi, hogy mit akartál nem számít, látod, megsértődtem.”
Bzer még kétszer bajlódott kifogásokkal, hűlő udvarisassággal, szalonfüllentéssel, valamikor 
a jövő héten szerinte arra jár, na jó, legyen kedd, 19:30, majd a gondosan eltervezett hí-
vás 19:20-kor, „Houston, van egy kis gond, sajnos elaludtam a fürdőkádban, három-négy 
óra még, amíg indulni tudok, valószínűleg elkanyarodom feléd is, de hát tudod, hogy az 
ikreket veszem fel a reptéren, olyan hajnal kettőtájt landol a gépük, megteszem, ami tő-
lem telik, na de veled mi újság, mondj már egy pár szót magadról, filmezgetsz még?” Há-
rom nappal később egyetlen sms mutatott rá tárgyilagosan, sajnálatosan nem áll módjá-
ban viszonozni Sonia szerelmét, és Sonia érdekében ezt kénytelen pontosan megfogalmaz-
ni, még akkor is, ha az Soniának módfelett kellemetlen. Végül az e-mail. „Sassie Blue és 
én roppant boldogok vagyunk. Hugi mostanában fogja megtudni. Ha ez vigasztal, soha 
nem tartottalak butának. De nem volt olyan érzésed, hogy engem te ki akartál sajátítani?”
És neked nem volt olyan érzésed soha, hogy esetleg tényleg egy voltál négyből, hatból, 
ezerből, és úgy, ahogy te képzelted, tényleg és őszintén nem érdekelted? – ásított Stellan. 
Ám az ilyen naiv csapdákba Bzer majd bolond lett volna. Amikor mindenki tájékoztatá-
sára megjelölte családi állapotát a Fészbúkon, a  lájkviharba („Jól van, fiú!” „Haha, vég-



40

re, taps, végre, taps”, „BIG UP!!!”, „Na ugye tesó a magadfajta kaliber kizárt hogy egye-
dül marad”, „Mondtam én, hogy sosem szabad feladni!”, „A lelki társad rád talál akár esik 
akár fúj!”, „Ismerhetem a faszit höhö?”) belereccsent a nagy kékség, Sonia is lájkolta, nyil-
ván provokálni akarta vigasztalan magányában, szegény. Vagy önmagának hazudott. Eset-
leg Sonia nem érti ezeket a mai szosöl dolgokat. Mégiscsak, ugye, másik penetráció. De ez 
mit sem taszított rajtuk, friss szerelemtől megmámorosodott, ifjú lélekpillangókon. „Har-
minckét lájk, gyerekek! Nagyon köszi mindenkinek, különösen neked, Robi. Ha mind-
annyian csak fele olyan boldogok lesztek, mint Sassie és én, már megérte megszületnetek.” 
Bzer kedves, személyes e-mailjére három nappal később („Aztán mesélj csak, házad táján 
mi újság? Remélem, ellát bőven feladattal az élet, kinéz esetleg új projekt?”) Sonia nem 
válaszolt. A lányai iskolát váltottak, a volt férje öt és félmillió koronát vesztett egy kerá-
miarészvényen, a legidősebb nagynénje lábon kihordott egy infarktust. Akit egy évvel ké-
sőbb maga kísért el kontrollra. Aalborgban.

Lynn néni Saskia Køter-Læg doktornőhöz került, azonnal sajnálta, hogy ez a sugárzó fia-
talasszony csak néhány hétre helyettesít a kórházban. De hogy az micsoda boldog energi-
ával mondta, mondta, csak mondta a magáét! Na és a bal mellén a kitűző, LÁSD MIN-
DIG AZ ÉLETET POZITÍVAN!!!, és az a csengő kacagás! Lynn nénit gyors, ügyes kézzel 
látta el, ha sokat nem is babrált rajta. Félig tele volt a váró, mégsem sajnálta az időt, há-
romszor is elmondta, milyen fontos, hogy az ember megbecsülje az értékeit, Adele-nek is 
van egy száma, Count your blessings, lalala, ők egyébként a férjével nemcsak az olyan dol-
goknak örülnek, mint a vadiúj piros Mustang, tessék, ez a nászúton készült, Antalyában, 
ugye, ugye, micsoda mosoly?, ő egyébként, a szösz tudja, mitől, mindig is érthetetlen biza-
lommal fordult a kopasz buksik felé, Miks a legjobb befektetési bankár a városban, a má-
sodik randin megkérte a kezét, de ő már akkor tudta, hogy ő lesz a férje, amikor a szülei 
lerobbantak Ribe alatt az autópályán, jó messze, ez az áldott lélek pedig, és itt az áldott lé-
lek szó szerint értendő, nagyon, nagyon fontos a lélekpillangók találkozása!, azonnal fél-
rehúzódott, kipattant a kocsiból és segített apának és anyának. A sors úgy hozta, de talán 
pontosabb volna végzetet emlegetni, hogy Sassie átvette az ügyet a szüleitől, ő köszönte 
meg, ő telefonált Miksnek, hát már a hangjából tudta. Az ember megérzi az ilyesmit. Hi-
ába élt akkoriban pillanatnyilag épp másik kapcsolatban. Aranyos fiú volt az is, az Anton, 
mondjuk leginkább az elején, mert villámgyorsan kiütközött szegénykén az idegbetegség, 
aztán a depresszív szabadesés, fatális közöny, de főleg amikor ő meditációs mentális álla-
potban megnyitotta a számára a kozmikus függőhidat, hadd szívjon magába a brazil mes-
ter tanításából amennyit csak elbír. Ráférni ráfért, annyira sebzett kis veréb szegény. Kivé-
ve, hogy akkora a haja, mint egy oroszlánnak, de mint említette, neki ez nem kiemelt pri-
oritás egy férfiban. Paolo Coelho nagyon fontos hang, igazi ősöreg lélek, sokan nincsenek 
is azzal tisztában, milyen szerencsések, hogy egy korba születhettek vele. Summa summa-
rum, ő ezt a fiút hiába igyekezett átitatni pozitivitással. Szerencsére a fiú húga változatla-
nul a barátnője. Neki egyszer mondhatni megmentette az életét. Nem dicsekvésből mond-
ja. A fejletlen lélek nagyképű. Mindebből ma már csak annyi lényeges, mindenki a he-
lyén, áldás kísérje útján Clarát is, a bátyját is, mert ami őt illeti, ő megtalálta az igazit, és 
ezt kívánja mindenkinek. Nagyon boldogok, Miks annyit keres, hogy ha hippi kommu-
nában lennének házasok, akkor sem kellene senki másnak dolgoznia, egy év múlva jöhet 
majd a pici emberke, mondjuk speciel a piros Mustangot a férje bátyjától kapták, akinek 
nemrég váratlanul úgy megszaladt, hogy azt Hollywoodban nem hinnék el. És meg tud-
ta, meg tudta őrizni a szerénységét! Most, hogy bármilyen kocsit megengedhetne magá-
nak, tudod, néni, mire cserélte? Ugyanarra. Csak feketében.

Úgy két évvel, meg három és fél kapcsolattal később Anton Bzernek gyanútlanul mozizni 
kerekedett kedve – helyes, bögyös lány ez a mostani, és végre egy egészséges psziché, nem 
kérdez, nem bonyolít, jobban bírja a sört, mint hat rakodómunkás, nevet teli szájjal, ami-
kor Bzer elsüti, Vidor without you –, ám a film előtt rövidfilmet vetítettek. Anton Bzert 
ezalatt köhögőroham sújtotta. Banális pattogatott kukoricabaleset lett volna, nehéz en-
nél hülyébb halált elképzelni. Stupid death. Anton Bzer fejében ezen a napon örökre vö-
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rös kódot kapott minden Vim Diesel, minden rövidfilm, minden tizennyolcas karika, és 
legfőképpen a három együtt. Az agya tovább fuldokolt egész este, egész éjszaka. Pedig kö-
zel esélytelen, hogy a teremben bárki felismerte a vásznon azt, amit ő két közepesen is-
mert színész mögött a berendezett tévében, kisfilmen a kisfilmben. Főszerepben a farkával. 
Amint térdel az ágyban, és veri, de természetesen arról már elfelejtette tájékoztatni a né-
zőközönséget az igen tisztelt rendezőasszony, ő maga épp a hátán fekve várta, hogy sugár-
ban szemére és szájába törjön a szökőkút.

Jaj, nem ennyire komoly dolog ez, válaszolta Sonia a tizenkilenc kérdőjel tárgyú e-mailre, 
őszintén szólva ő el is felejtette, hogy kinek a bránerét vágta be végül, itt Bzer felszisszent, 
az a két kamera az ágy mellett olyasmi, mint az autókban az a pici a visszapillantó alatt, 
rengeteg haszna van, ha azt Bzer tudná, hány átkötés, hány ötlet, hányszor és milyen egy-
szerű segítség az úgynevezett valóságellenőrző szakaszban – mindegy, mit számít?, főleg 
ma már?, hányszor húzzák be egyáltalán?, a nézők háromnegyede csak a filmre ül be, de 
ha látja is előtte a rövidet, hány figyel oda, és ha figyel is, hányan veszik észre a főszerep-
lő mögött a kistévét, és ha észreveszik, hányan jegyzik meg azt a péniszt, és ha megjegy-
zik, mekkora az esély arra, hogy akárki felismerje Mister Rodneyt?

Sonia biztosan azt hitte, ha úgy búcsúzik, „én azt mondom, ne tüdőzd le”, azzal minden 
el van boronálva. Anton Bzer még kiadta matrózdühét néhányszor, Sonia egyáltalán nem 
válaszolt. Anton nem nyughatott, szerencsére nem az volt a baja, hogy a nők akkor is sor-
ra hagyják el, ha mindről első látásra biztos a házasságban, ő ezért minden kapcsolat leg-
elején gyorsan meg is szakítja a beszélőviszonyt AZ ÖSSZES TÖBBI más nővel. Nem, ha 
az ember csinál valamit, csinálja komolyan. Menyasszony kinéz, flört beszüntetve. Mel-
lesleg mi többet akarnak még ezek? A legnagyobb egy nőnek, nem?, ha feleségül veszik, 
nem?, hát akkor mi a túró bajuk van ezeknek? Nem tudom kivágni a lepkehálót! – tört 
ki váratlanul Stellannak, aki magában hozzátette: de azért a gyémántvágóval Sonia pin-
ceablakát sikerült.

A  poliamorózus filmes bringa azon a  héten Pattayában andekdotázott és táncolt 
a Grasshopper nevű tengerparti kocsmában hajnalig. Újdonszerzett tarka ruhatára a bő-
röndben, a Bzer péniszéről felvett nyolc perc az enyészetben, hat szeretője közül kettő 
a bungallóban várta. Bzer maga sem tudta, mit keres Sonia helsingöri lakásában ponto-
san. Hát ez az, kispofám, mondta neki a sógorom, nem gondoltad te ezt át. Szerintem 
nem az az érdekes, minek mentél oda, az is közepesen unalmas, miért törted össze dara-
bonként az antik Welmar-készletet. Hanem lélekpillangó, ez komoly?, eltűnődtél azon va-
laha, mifaszt ettél a közhelynagyhercegnőn? A medikán, aki a születésnapján azt posztol-
ja, nem lát a könnyeitől, nagyon köszöni a sok aranyos jókívánságot, és hozzáteszi, de így, 
bazdmeg, szó szerint, tőletek olyan nagy a szívem? Elismeri, tök aranyosan ostoba, kor-
látolt, beképzelt, de hát negéd ide vagy oda, mégiscsak egy nárcisztikus tehén. Hogy ke-
félheti Saskia doktornőcskét az, aki Sonia szeretője lehet? Te országmázlista, te, balfékek 
nagyhercege, észre sem vetted, hogy egy világleopárd engedett be a tangájába?
Miről beszélsz, meredt rá Bzer ostobán. Sonia nem hord bugyit.

Sassie Blue-nak rakás olyan dolga volt, amit bárki imádna, tényleg, magyarázta Stellannak 
Bzer az orrnyergét meg-megérintve. Jó, amikor először meglátta a matricát a vibrátorán, 
a békésen mosolygó, kopasz brazil íróbácsika milliomos fejét, ennyin múlt az erekciója. De 
egyébként ritka szép lila volt az a nyuszi, talán mályvának mondaná egy idősebb bökke-nő, 
teszem azt, Sonia. Stellan morogva kérdezett valamit a börtönmosodáról. És miközben – 
világszám, lépjen fel cirkuszban, oda sem néz, az ölében sodorja meg, mert te nem vetted 
észre, de ő rég elő- a dohányt, azt hiszed, bólogat, az asztal alatt azonban csavarja a csigát, 
egyengeti a szálakat, a nyálazást még mindig nem tudtam megfejteni, mindezt tizenkét 
másodperc alatt, világszámdohányzik a sógorom, világ-! – a zsebét lapogatta az öngyújtóért, 
Bzer nonchalant, félig súgva bevallja, tán bánni kéne, hogy tönkretette Alexéknek a Valen-
tin napot abban a kállodában, de sajnos bizony édes emlék. Ráromlott a hal, innen jutott 
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eszébe, színtiszta rögtönzés volt, na jó, meg hogy elöl maradt a gyémántvágó. Pici koin-
cidencia még, hogy a szobatársa beállított egy habkártyával. Habkártya, milyen szó ez is. 
Neki ehető formátumban éppenséggel a pisztráng a kedvence. Kézreesett egy akció, hasz-
nosította, win-win szituáció. A belga gumó úgy pörög egészpályán, mint Julie Andrews az 
osztrák pázsiton, a belga gumó mindent vitt, ne sajnálja már tőle senki az ártatlan poént. 
Jó, hát kicsit szaglott, de lehet ezt úgy is nézni, milyen cowboy az, aki nem tudja csitítani 
a barátnője zokogását csak mert büdös van?Fordulj talán a műanyag madzagodhoz. Okos.
Bzer egyébként a betörésért még nem ült volna, ahogy természetesen a pisztrángakcióért 
sem. Ám amikor Sonia feljelentette, az egyik nyomozónak fület szúrt egy visszatérő ki-
fejezés: Bzer mindannyiszor Nirvániának mondta Norvégiát. Szakasztott mint az a leírá-
sok szerint göndören lódító, ártatlanul pislogó, megnyerő, búgó hangú, kisfiús mosolyú 
hóhányó, aki két és fél év alatt tizennyolc partnertől, életkoruk minden esetben 42 és 59 
között, édesgetett ki hol öt-, hol harminckét-, hol nyolcszázezer koronát. Soniától egyet 
sem. Néhányuknál eltört a mécses a kapitányságon ücsörögve, mások kacarásztak dühö-
sen. Anton Bzer azonban csak ennyit vetett oda ingerülten, amikor vallomást tett: „Most 
mit akartok tőlem. A vágy nem néz korra.”
Este Stellan a csomagtartóba csapta a neonzöld sísisakot, meg egy pár rövid ujjú bőrkesz-
tyűt. Na gyere, mondta. Megint ott parkolt le, ahol a deszkások évek óta civakodnak az 
önkormányzattal, mert az nem hajlandó reflektorokat szerelni a betonteknő mellé, és mi-
közben a felháborodott szomszédok körbevacsoráztak minket, két 200 wattos SMD ref-
lektort hajtogatott ki a kocsiból, fényük hideg és fehér. Gyorsan összecsattintotta és a pe-
remhez tolta azokat is. Azt mondta, körülbelül negyven percem van. Ennyit mennek ezek 
a gyönyörűségek aksiról. Barkácsmegoldás, saját, de reménykedjünk, a garázsban legalább-
is nem tűntek zárlatosnak. Két-három évvel ezelőtt nem volt ezeknél menőbb a piacon.
Holnap visszakapja őket, ugye?, kérdeztem. Annyira reméltem, hogy nem húzta meg ér-
tük a filmes bringát, annyira éreztem, hogy ez kivételesen sebet ütne a nővéremen, 
ezért, mintha kergetnének, iszonyú gyorsan, végül majdnem egy slukkra mesélni kezdtem,
én, kivételesen magam,
képzeld, valamelyik nap hátrajött három szakács, tulajdonképpen miért rühelljük annyi-
ra?, ezt kérdezte horatio, és végignyúlt a kék kanapén, nem tudom, azt említettem-e már, 
de a mi kis szobánk igazi sziget, ide menekül a konyha, amikor csak teheti, ide a hatvan 
fokból, a sárgaborsógőzből, cigiszünet a nemdohányzóknak, flesregenerációs komplexum, 
valóságos pletykaventillátor, én azt hiszem, a nagy hamleti tervről van szó már megint, 
egy szakács sosem fogja észrevenni, mennyit szed fel a kanapésban, és nincs is erre szük-
ség, vészhelyzetben ettől kezdve bármikor recepciós, ma már egyébként tisztán hallom fiki 
reakcióját, már miért volna szakács részére fontos recepciós tudás ha egyszer az egyik főz 
a másik excel táblákat nyitogat vendégéjszakák számát illetően, de folytatom, miért utál-
juk, most komolyan?, kérdezte horatio, ártalmatlan pöcs, faszt se tud, de úgyis csak ma-
ga alatt vágja a fát,

nyomorult pojáca, szólalt meg a piros heverőn horatio, le nem szállna rólunk, három es-
téből kettőt velünk tölt, baszom a száját, ahogy próbál lazázni, ezek olyan kis aranyosak 
mind!, ahogy rémülten szipkázzák a tudást!,

közben ofélia telefonált, jobb keze két ujjával összecsippentve a frida kahlo pontot, az aj-
tó nyitva volt, de ezek nem törődtek semmivel,

mert elbaszta, szólalt meg horatio a kék fotelben, egyik kezéből a másikba dobált egy na-
rancsot, és hozzátette, ő érdekes módon nem is olyan szar ember, de még az együttérzé-
sünket is elbaszta, hörömpöröm, bökte ki horatio a szürke fotelben, erre felröhögtek, ké-
ne egy új szó a törni-zúznira, bazdmeg, tódította horatio, és megdörzsölte a szemét, te vár-
jál, mert egy online digitális webfőszerkesztőről beszélsz, mondta a kelleténél kicsit han-
gosabban horatio a karosszékben, helyettesről, te, vigyorgott rá horatio a kéken, ja persze, 
főszerkesztőnek csakis a nyájast, halkabban már, fiúk!, szólt át a válla fölött ofélia, marká-
val a kagylón, szerintetek tudja, hogy csúfos vége lesz a sztorinak?, folytatta horatio a fo-
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telben, mármint a top sztorinak, TOP Story-nak, HÉLÓ!, válaszolta horatio, és ki nem 
húzta volna magát,

olyanok voltak, mint a másodikosok az osztálykiránduláson a  tavaknál, amikor körbe-
jár a rejtegetett gammel dansk, csak aztán nehogy emilben menjen a viccelődés, jegyez-
tem meg félhangosan, mert addigra kikászálódtak a süppedésből, AZ INFRÁN!, hajítot-
ta horatio a gázolajat a tábortűzre, fel is robbant, ofélia hiába rimánkodott a tekinteté-
vel, felnyerítettünk,

ó, amikor claudius ránk pirított, kerem mostantol infranetes humort beszuntetni,

lett is didergés és létbizonytalanság, micsoda szerencse, hogy amikor azok ketten vehe-
mens gőggel feltépik a kilincset, betrappolnak, mint egy szakasz tank, csak úgy pattog az 
ügyvezetői szigor,

helo helo milyen szoba ez kerem innen sok szar butorokat azonnali hatallyal kidobalni 
jelenlegi szallodas karpitdarabok elsinore szalloda szakmai profilban nem eppen moder-
nista kepet mutatnak ezt a kibaszott szar agyat kanapet fotelt ejjeli kislampat furdokadat 
csereljetek ki holnap reggel hatra jelentes legyen asztalomon ez ugyvezeto igazgatoi utasitas 
aki megszegi nagyon sulyos kovetkezmenyei lesznek,

akkor nesztelen léptekkel melléjük óvakodik osrick, éteri gyengédséggel megkopogtat-
ja claudius, polonius vállát, és marshamallow-rózsaszín tapintattal kivezeti őket a bútor-
raktárból,

és közben nem hallgat, ej, ej, sugdos claudius fülébe bolyhosan ugyanezen osrick, naplo-
pók, ugye, főnök, még a fejét is lehajtja, úgy osztja meg bálványával, elburjánzott ez a bu-
tus hagyomány, isten zöld bolygóján nincs hotel, ahol ne lökdösődne a semmirekellő csir-
kefogó, talán eredményesebb is volna, ha polonius, itt osrick margarétalélekkel köhintett 
egyet, válasz nélkül hagyná a tahó blődlit,

sziasztok, még új vagyok itt, nem tud valaki egy edzőtermet a közelben? (pince, fitness 
sectio, héló!, elég fura vagy, hány éve dolgozol itt tudtommal, viszont arra kell kérjelek 
munkaidődben ne eddzél légyszi), osrick innen mintha csak négyhetes cicakölyköket ci-
rógatna, úgy bonyolódik példába,

na most, most akkor nevezzük az egyes számú szereplőt úgy, „ez a valaki”, az atrocitás le-
zajlásakor „ez a valaki” bekapcsolva hagyja az elektronikus postafiókját, nagyfokú elővi-
gyázatlanság, pontosan, claudiusnak legmaximálisabban igaza van már megint,

sziasztok, tartozom egy vallomással: homoszexuális vagyok (na, na, na, ezt ne, semmi ba-
jom a buzikkal, de nem kíváncsi senki se a magánéletedre, négy fal!, értem?),

és akkor képletünkben a második karakter, nevezzük őt „egy másvalakinek”, odalopó-
zik a védtelenül várakozó asztali géphez, és a mindenki kukac elsinore címre elereszt né-
hány tréfás sort,

jó, jó, nem igazi tréfa ez, csak gyászos kacajvadászat, csak erőltetés, csak szánás, mármint 
hogy annak szánás,

sziasztok, nem tudja valaki horatio számát?, kurva jó pasi, akarok sörözni vele, kösz min-
denkinek (infranet, jobb sáv, telefonkönyv, kattint, név kikeres, szívesen, te tényleg eny-
nyire hülye vagy??), de ez nem azt jelenti ám, hogy „ez a valaki” a levél szerzője!, koránt-
sem, más szavakkal: „egy másvalaki” használta „ez a valaki” címét, konkrétan „ez a valaki” 
nevében, mintegy tettetve, megjátszva küldött elektronikus levelet a kollégáknak,
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sziasztok, szombaton kerti parti lesz nálam!, buszok a hayrickról kétóránként, piát hoz-
zatok, fürdőruhát nem kell, nudi van, ja, és aki nem szereti a krokodilburgert, időben je-
lezzen légyszi (emberek!, oké, hogy ti itt az úgynevezett átbaszós emilekkel szórakoztok, 
nekem kiment a fejemből, de most már emlékszem, mert tegnap felhörpintettem kiváló 
cimborámmal néhány korsónyival, és hát az illető elég jól ismeri a szakmát belülről, nem, 
nem fogom elmondani, ki az, ne is kérdezzétek légyszi, szerencsére most már én is rö-
högök, mert együtt sikerült felidéznünk, hogy ja tényleg, minden hotelben ez megy, de 
őszintén mondom, támogatom, hogy claudius leállította, még egyszer mondom, mi ko-
moly rangos intézmény vagyunk, héló!, ne pazaroljátok baromságokra az értékes munka-
időt, akinek ez magas, jöjjön hozzám, elmagyarázom, de annyit elárulhatok, a csevejnek 
eléggé kellemetlen következményei lesznek a közös munkára nézve),

a drága társdolgozók még a folyosón is az első részegség báját villantották, a klumpaklaffogás, 
a kába röhincsélés, a dülöngélés, egy falstaff!, egy calibán, EGY ZSÁK!, sárga harisnyában!, 
első szava a boeuf bourgignon volt, ja, a jele meg a coq au vin, ENNIVALÓ, orác fiam, 
ennivaló!, kisfaszom fog kezet mosni, hagyjámá, nem mindegy a kétszáz fokon?,

másnap viszont elmesélték, hogy mire visszaértek, várta már őket osrick, aki után a kony-
haajtók olyan siváran lengedeztek, mint két eunuch, akik most néztek végig egy kivég-
zést, és nekik támadt,

idefigyeljetek, faszfejek, kezdte, ezt most befejeztétek, értem?, claudiusnak rémálmai van-
nak, és akkor ti ezzel jöttök?, állatok vagytok?, vagy mi?, közben két kikészített, gőzölgő 
tányér mellé lépett, jérce volt, felsőcombfilé rukolaágyon puliszkával, oda sem nézett, úgy 
markolt bele a köretbe, majd felkapta a hússzeletet, nekiesett, és miközben marcangolta, 
attól kezdve mintha a csomagtartóból üvöltene, de már csapongott,

katy perry soha, soha nem énekli a ghostot koncerten, majd pont tolni fogja a rusty szeke-
rét, tapintatlan barmok, ha a főnököm hetek óta nem alszik, mert az árva azt hiszi, hogy 
jönnek a szellemek és ellopják az álmát, akkor nem dumálok kísértetekről és kész, ez olyan 
tabu, hogy még egy tehén is meg tudja jegyezni,

horatio persze franciás hányavetiséggel érdeklődött, mégis miről beszél, mire osrick feltet-
te az alázó tanár bácsi szemüveget, oké, oké, elmondom még egyszer, ezúttal lassan, hogy 
te is értsd, te nagyon segg, ha, a, főnököm, kísértetet lát, vagy, mindegy, hogy lát-e, mert 
azt, hiszi, és ez elég, akkor, én, az a minimum, hogy tapintatból nem, küldözgetek, szar, 
álleveleket, értem?,

a többi nem érdekes, lankadt kérdezősködés, honnan tudnánk erről, hogyhogy kísérte-
tet lát, mikor szólt katy perry ebben az épületben valaha, milyen állevelekről van szó, erre 
osrick rohamot kapott, hát bazmeg ezt nem hiszem el, te itt bebunkózol, aztán meg vagy 
sértve, mert picit, egész picit visszaszúrtam, nem férfias, és ami a jércédet illeti, sajnálom, 
hogy nincs több időm, az egészet be kéne baszni a vécébe és belenyomni a fejed, te meg 
süsd ki újra, te faszpimpők, gyáván visszapofázol, ahhoz van eszed, végtelenül ciki, te csak 
egy beosztott vagy, büdös szakács, a helyedben nem felejteném el,

végül a polchoz lépett, végigpásztázta az olajos magvakat, érthetőn és hangosan azt kér-
dezte, melyik is poló kedvence, hopp, megvan, a pisztácia, levette, lecsavarta, belemarkolt, 
megszórta, csámcsogva visszatette, aztán összepaskolta a két tenyerét és odavágta, egyéb-
ként meg a kékeknél százszor jobb a hangulat, ti nagyon szar szakácsok vagytok!,

az egészből csak azt akarom kihozni,

néztem pislogás nélkül stellan szemébe,
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szerinted ki írta azokat a leveleket?,
stellan a fejét lehajtva, majdnem hangtalanul nevetett legalább egy percig, aztán térdben 
behajlította a lábát és a combjára támaszkodott, küzdött, amíg bírt, aztán úgy tört fel be-
lőle, mintha a hegyről gurulna lefelé, már a szemét törölgette, tudtam, ha most átölel, el-
török derékban,
kissé fásult, éneklő sóhajokban ocsúdva végül a vállamra ejtette súlyos, száraz, mindig me-
leg, olyan meleg, mint a karácsonyi kalács gyerekkorodban a ropogós damasztterítőn te-
nyerét, és megrázta a fejét,
ne aggódj, kicsi jan,
az ember nem dugja meg a saját unokatestvérét.   
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