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1.
Vera a zűrzavaros nap pörgését próbálja kicsit lassítani, amíg negyed órát kérve, a hálószobában

sminkeli  magát.  A csodás,  tejeskávé színű ruha a  csipkedíszítéssel  már rajta  van,  haja,  körme
rendben, az összes vendég jókedvűen, várakozással tekint a délután elé. Eddig minden a terv szerint
halad,  a  segítők  kínálnak,  a  násznép  már  alig  várja,  hogy  megpillanthassa  a  csodaszép
menyasszonyt. Szandi, a lánya már nagyon szeretne elvegyülni a meghívottak közt, de megbeszélték,
hogy csak Zsolt érkezése, és a hivatalos kikérő után megy ki közéjük. Ezt Vera kérte, bár tudja, hogy
kicsit hatásvadász lesz így a jelenet, de ezen a napon mégiscsak a lánya a főszereplő. Igaz, ők is
reflektorfénybe kerülnek majd Mikivel, mint örömszülők, de ez egy cseppet sem zavarja. A vőlegény
öt perccel ezelőtt telefonált a lányának, így minden pillanatban itt lehetnek. Igen, máris hallja a
dudálást, a kocsik leparkolnak a szomszédos utcákba, ahogy megbeszélték. Még egy utolsó simítás,
Vera beteszi kis fekete laptáskájába a zsebkendőt, ismeri magát, hogy úgysem ússza meg sírás
nélkül.  Most  viszont  egy  mély  sóhajtás  után  a  mai  nap  már  oly  sokszor  átélt,  legkedvesebb
mosolyával indul a családjához. Szandi és Miki már türelmetlenül várják.

– Szép vagy, Anyu!

– Gyönyörű vagy, kicsim! – Szinte egyszerre szólal meg anya és lánya, Miki egyet csettint és csak
ennyit jegyez meg:

– Ez igen! Büszke vagyok Rátok, lányok!

Verának is tetszik a kép, amit lát.  Mindig mondta férjének, hogy a helyében ő többet járna
öltönyben, annyira jól áll neki. Az ő ruha színével harmonizáló, világos, könnyű, nyári öltönyt mintha
ráöntötték volna Mikire. Frissen mosott fekete haja fénylik a napfényben, csak itt-ott látszik néhány
ősz szál benne. Már a terasz felé közelednek a kikérők, a banda lendületesen húzza mögöttük. Az
örömszülők kéz a kézben lépnek ki az ajtón.

Vera érzi a sok szempárt, ami rájuk szegeződik, mosolyog, ami egyáltalán nem esik nehezére,
hiszen nagyon boldog. Miki keze egy pillanatra megrándul, amikor kilépnek, tudja jól, hogy férje
viszont nehezen viseli  ezt a kitűntetett figyelmet, de szeretett lánya kedvéért persze ő is vállal
mindent. A megírt szövegnek megfelelően István, Szandra keresztapja, elkezdi a kikérőt. A vendégek
először derülnek érdekes, szlávos akcentusán, ahogy előre sejtették, de ez még kedvesebbé teszi a
jelentet. A zenekar utolsó taktusai után kivezetik Szandit, a menyasszonyt, aki széles mosollyal lép
ki. Gyönyörű barna bőrét a hófehér ruha még jobban kiemeli. Sötétbarna haját a fátyol alatt művészi
csigákba rendezte a fodrász. A puszik után végre elindulnak Zsoltival a vendégek üdvözlésére ők is.

Azt mondják, hogy minden menyasszony szép, meg azt is, hogy egy anya kötelessége elfogultnak
lenni. Mindezeket is figyelembe véve Vera úgy érzi, hogy ennyire elbűvölően szép menyasszonyt még
sosem látott. Zsolt is nagyon jól fest a világos öltönyében, szőkésbarna hajával igazi ellenpólusa
lányának. Vera már régóta álmodozik arról, hogy vajon milyenek lesznek az unokáik. Szőkék vagy
barnák, kék vagy barna szeműek? Most viszont még rengeteg feladat vár rájuk. Ők is elvegyülnek a
násznép között a férjével. Vera büszkén és boldogan gyűjti be a sok bókot, a lányát és a szép párt
illetően, sőt, néhány kolléganője az ő külsejét is dicséri, ami igazán jóleső érzés.

A  ceremónia  folytatódik,  barátnőivel  lassan  terelik  kifelé  a  vendégeket  a  kapuba,  hiszen  a
menyasszony búcsúzása szüleitől, rokonaitól a boltíves virágkoszorú alatt lesz. A „boldogságkapu”
elé felsorakozik kis családjuk, Szandi mellé apja, majd Vera, végül Gyöngyi mama kerül a dobogóra.
A többi nagyszülő sajnos már nem lehetett jelen az esküvőn. Ettől a szerepléstől szegény mama
nagyon szorongott, „nem való ő már rivaldafénybe” mondogatta. Ez jelen esetben a természetes



napfény, ami ráadásul az ő szemükbe süt így kora délután, a násznép háttal áll neki. „Erre valóban
nem gondoltunk!” – fut át egy röpke pillanatra Verán a bosszankodás, de máris elhessegeti, mert a
mamát kell támogatnia, aki kicsit meggörbülten, megilletődve áll mellette. Vera egyik oldalán Miki,
akinek a kezét fogja, a másik oldalon pedig édesanyja karol belé. A banda még ráérősen húzza,
István majd csak akkor kezdi megint a mondandóját, ha már mindenki elhelyezkedett és figyel. Vera
és Szandi együtt írták a szöveget, és nagyon fontos lenne, hogy mindenki mindent halljon és értsen
is.

Vera addig körülnéz, próbálja felmérni vendégeiket. Valóban rengetegnek tűnik ez a közel 150
ember itt a vidéki, kis családi ház körül. Őt nem zavarja a sok ember, hiszen amikor még vezetőként
dolgozott, gyakran kellett kiállnia egyedül a szülők, kollégák, tanulók elé, és beszédet mondania.
Inkább örül, hogy ilyen sokan megtisztelik őket ezen a szép napon. Szandrának is rengeteget jelent
ez,  volt  tanárai,  barátai  mind  eljöttek.  Vera  módszeresen,  soronként  pásztázza  végig  a
megjelenteket, szinte minden arcot ismerősnek lát, de egyszer csak egy csoki barna, tar fejet vesz
észre. Hatalmasat dobban a szíve! Ez nem lehet igaz! Még egyszer odanéz, hátha csak a képzelete
viccelte meg az előbb. Nem, valóban jól látta az előbb is, ő az. Kissé távolabb, az út túloldalán,
némileg  elszigetelődve,  mint  egy  előkelő  idegen,  áll  a  férfi.  Világos,  vasalt  nadrágban,  fehér,
kigombolt  nyakú  ingben,  barna  kezét  lazán  zsebre  vágva,  terpeszben  áll.  Sugárzik  róla  a
magabiztosság, intelligencia, sárm, ahogy éppen szembe néz Verával. Szemét sajnos nem látja a
sötét napszemüveg miatt. A rövidlátókra jellemzően, kicsit hunyorogva veszi még egyszer szemügyre
Vera a magas, markáns férfit, és az érzelmek, félelmek egész kavalkádja száguld végig benne pár
pillanat alatt. A férfiben is tudatosul, hogy a nő észrevette, mert biccent egyet felé, és mosolyog.
Nem, ez nem is mosoly, ez inkább egy vigyor, egy gúnyos, ördögi vigyor, amit az asszony felé küld.
Vera szinte megkövülten áll, még mosolyogni is elfelejt, egy rossz érzés, belső szorongás furakodik
az eddigi eufórikus boldogság helyébe, ami nagyon zavarja.

„Ez tényleg ő!  Mi a nyavalyát  keres itt?  Azok után….Az ördög vinné el!  Miért  kellett  most
megzavarnia mindent? Hogy képzeli, hogy csak úgy beállít ide? Ez Szandra nagy napja! Ezt még te
sem ronthatod el, drága Balázs atya!” Mire mindezt végig gondolja Vera, már vissza is tér a jelenbe.
Most kezdi István a szöveget. Először az apától, anyától, majd a mamától búcsúzik a menyasszony
nevében. Végül a nagyszülőktől, akik sajnos nem érhették meg lánya esküvőjét. Ahogy végignéz Vera
a násznépen, akik ismerték a papát, és szerették, ugyanúgy elérzékenyülnek, mint ők. Gyöngyi mama
zokog mellette,  de  mindenfelé  szipogó embereket  lát.  A  férfi  felé  viszont  „juszt  sem” vet  egy
pillantást sem. „Vigyen el az ördög ott, ahol vagy! Senki nem hívott ide, mégis megjelentél! Semmi
keresnivalód itt a mai napon! Átnézek majd rajtad, mint a levegőn!” – fogadkozik Vera, bár nem
tudja, hogy sikerül-e ezt betartania.

Ezután  valóban  megfeledkezik  a  hívatlan  vendégről,  teljesen  átadja  magát  az  aprólékosan
megszervezett, hagyományőrző, és valóban ünnepélyes esküvő következő eseményeinek. A szeme
sarkából ugyan végig érzékeli a férfi jelenlétét. Mindenhová követi őket, a templomba, a polgári
esküvőre. Amikor az exkluzív helyszínen, a Várban elengedik a lufikat, kicsit kuszábbá válnak a
sorok. A rengeteg ember egyenként gratulál az ifjú párnak, és ekkor Vera legnagyobb döbbenetére
Balázs, a maga lazaságával, szintén csatlakozik a gratulálókhoz. Szandi kérdőn néz anyjára, mire ő
odasúgja neki: „Majd elmondom!” Vera ezután már egyre nehezebben bírja elkerülni tekintetével a
betolakodó régi barátot. A várbéli összevisszaság után próbálják férjével és Zsolti szüleivel ismét
sorokba rendezni a násznépet, hisz zenés levonulás következik a közeli Fórum Étterembe, ahol az
esküvői  buli  lesz.  Szandra  most  még  jobban  ragyog,  mint  eddig,  mert  a  hagyományoknak
megfelelően végre jóképű férjével feszítve vonulhat végig a városon. Az örömszülők meghatározott
helyen haladnak a menetben, így vonulnak végig a bástya mentén a külső várba, és a várhídon lefelé.
Balázs ott áll megint a tömegben, lezseren a várfalnak támaszkodva. Amikor elhaladnak mellette a
legtermészetesebb hangon szólítja meg őket:



– Szia, Vera! Nagyon gyönyörű a lányod, és te is!

– Szia! Köszönjük! – Vera érzi, hogy a füle tövéig elvörösödik, borzalmasan zavarban van, főleg,
hogy Miki is elég furcsa tekintettel méri végig a férfit.

– Ez meg ki volt? – kérdi feleségét.

– Egy régi ismerősöm. Majd elmondom! – jól tudja, hogy ezzel a néhány szóval korántsem úszta
meg a dolgot, még magyarázattal tartozik majd férjének.

 

Azt viszont sikerült elérnie a vártalanul felbukkanó pasinak, hogy a vendéglőig tartó úton Vera
gondolatai ismét kizökkennek, a nap eseményei helyett a múltba kalandozik el. „Mégiscsak kíváncsi
volt rám? Vagy csak a lányomra? Valamilyen elégtételt akar venni? De hiszen nincs már semmi
bűnöm!  Már  egyáltalán  nem  „zaklatom”,  ahogy  nevezte.  Sőt,  soha  nem  is  tettem!  Csak
beszélgettünk! Ráadásul nem is személyesen, hanem virtuálisan. Ő vágta el újra, végérvényesen ezt
a gyenge szálat is, ami még a múlt gombolyagjából maradt köztünk. Azok után, ahogy ennek véget
vetett,  látni sem akarom többé! Miért jött el  hívás nélkül? Csak le akart járatni a családom, a
vendégeim előtt? De miért? Állítólag én, a férjes asszony zavartam őt a párkeresésben! Akkor most
miért  jelenik  meg? Ráadásul  ezen a  kivételes  napon!  Rá jellemző módon eddig  is  megpróbált
bezavarni. Most már remélem, végleg lekopik. A lagzira úgyis csak a meghívott vendégek jöhetnek,
az már zártkörű lesz. Végre élvezhetem egyetlen lányom nagy napjának minden pillanatát. Ott már
nem provokálhat ez az átok férfi!”

Ebben azonban hatalmasat téved Vera. A kopasz férfi, aki régi szerelme volt Verának, most pedig
leszázalékolt pedagógusként nem dolgozik, helyette lelkipásztorként tevékenykedik, egyáltalán nem
véletlenül vetődött éppen ezen a napon a dunántúli kisvárosba. Igen, Balázs meghatározott céllal
érkezett és eddig minden a terveknek megfelelően alakul, ami elégedettséggel tölti el a férfit. Az
igazi bonyodalom még várat magára, de semmit nem sürget. Mindent a maga idejében! A hatás, amit
hirtelen megjelenésével kiváltott, tökéletesen sikerült. A következő lépést pedig a körülményeknek
megfelelően fogja megtenni.

A násznép közben megérkezik a vendéglő elé. Az idegen férfi ráérősen tovább sétál, csakúgy,
mint a többi vendég, aki a lagzira már nem hivatalos. Az örömszülők mindenkinek megköszönik,
hogy megtisztelték jelenlétükkel a lányuk esküvőjét. Ezzel mintegy finoman tudtukra adva, hogy
eddig tartottak igényt a társaságukra. Mivel Balázs is elsétál mellettük, Vera neki is kénytelen-
kelletlen megköszöni a jelenlétet, kezet fog vele, de közben megremeg a keze. Ez természetesen nem
kerüli el a férfi figyelmét, és egy kis sunyi félmosoly rá a válasza. Vera ekkor ügyetlenül bemutatja
férjének a hívatlan vendéget.

– Ő Bartos Balázs, egy régi ismerősöm még a szegedi egyetemről.

– Szia, Miklós! Bartos vagyok, de neked csak Balázs. – közben keményen kezet fog Mikivel.

Szia! Marjai Miklós, Alexandra édesapja vagyok. Köszönjük, hogy eljöttél! –

Miki ezzel már a következő család felé fordul, jelezve, hogy nincs több ideje a férfire.

– Csodaszép a lányotok, és érdekes volt az esküvő. További jó mulatást! – Balázs is azonnal
megérti, hogy eddig tartott az örömszülők figyelme, de távoztában egy hatalmas mosolyt küld Vera
felé. A nő megkönnyebbülten veszi tudomásul, hogy Balázs is gyalogosan indul el a többi vendég
után, az étteremmel ellenkező irányba, a városka sétáló utcája felé. Így ismét átadja magát ennek a



csodás napnak, ami nemcsak a lányát, de őt is elvarázsolja. Férjét és anyját ugyan ismét zavarja,
hogy a főasztalnál ülnek, ahol mindenki látja őket, bármit tesznek. Vera viszont ezt természetesnek
érzi, és a lagzi további részét maradéktalanul élvezi. Elég csak ránéznie a boldogságtól és tánctól
kipirult  Szandira,  aki  valóban imádja,  hogy  ez  a  nap csakis  róla  szól.  Vera  is  táncol,  cseveg,
viccelődik,  kedves  mindenkivel,  teljesen  ráragad  a  lánya  önfeledt  könnyedsége.  Pedig  ő  „csak
örömanya”! Már jó 11 óra felé jár az idő, túl vannak a „cipőlopáson”, jó néhány csárdáson, ő is
kipirult, és eléggé felhevült a sok tánctól. Nemcsak a lánya, ő is imád táncolni, és most sütkérezhet,
hisz  az  ötvenes,  de  még  mindig  nagyon  csinos,  vonzó  asszonyt  is  sokan  megforgatják  a
táncparketten, mint a menyasszony édesanyját. Andrással, az étterem tulajdonosával úgy állapodtak
meg, hogy a buli zártkörű, a közben érkező vendégeket az étterem város felőli teraszán szolgálják ki.
Most Vera is kinéz a teraszra, hisz a meghívottak közül sok fiatal kint dohányzik, velük akar néhány
szót váltani és kicsit lehűlni a kellemes, nyári estén. Amint kilép, meglepve pillantja meg Balázst az
egyik asztalnál, ahol teljes lelki nyugalommal kortyolgatja a kávéját. „Ez teljesen megbolondult, késő
éjjel iszik kávét!”– gondolja magában, de most eléggé feldobott ahhoz, hogy ő menjen oda a férfi
asztalához, és lazán megszólítsa:

– Hát te Balázs, még mindig itt vagy? Nem utaztál haza? Vagy te szeretsz éjszaka vezetni? Miki
nagyon utálja az éjszakai utakat!

– Nem, nem utazom, drága Verám! Kivettem egy szobát, maradok néhány napig. Itt a Fórum
Szállodában van az emeleten a szobám, de még nem vonultam vissza. Kicsit hangos buli van idelent!
– a végén megint huncut, kötözködő mosolyt villant a nőre.

– Hol? Itt? Éppen itt? De miért? – Vera érzi, hogy nincs a helyzet magaslatán, bárgyú kérdéseivel
próbálja palástolni hatalmas zavarát. – Szóval, te itt maradsz egész éjszaka?

– Igen, természetesen, hiszen itt lakom. Eddig is itt voltam, nagyon jó a hangulat. És még mindig
csodaszép vagy!

A bók annak köszönhető, hogy Vera közben átöltözött, egy fekete, míder szabású topban, és egy
szűk, barack színű szoknyában van, magas sarkú cipőjét is lecserélte egy kényelmesebbre. Próbál
magához térni a megdöbbenésből, és felvenni inkább a barátságos „örömanya-stílust”:

– Akkor szép estét kívánok neked, és jó kávézgatást! Azt hiszem hajnal előtt nemigen fogsz
aludni, hacsak nem lakodalmas zenét használsz otthon is altató muzsikának!

–  Nem, valóban nem.  Nagyon jól  tudod drágám, hogy húsz éve nem voltam lakodalomban,
megírtam neked. Ezek a világi dolgok csak elvonnák a figyelmem a küldetésemről. De nem baj, most
élvezem. A te örömöd nekem is az, hidd el,  drága Verám! – a férfi  igyekszik nagyon kedvesen
válaszolni, de Vera egy szavát sem hiszi már el, azok után, ahogy pár héttel ezelőtt lerázta őt.

– Ok, nekem most vissza kell mennem a vendégekhez! – ezzel gyorsan visszasiet a táncolók közé.

Próbál nem tudomást venni a kintről figyelő férfiról, de ez most igazán nehezen sikerül neki.
Főként, amikor észreveszi, hogy Balázs az egyik legjobb barátnőjével kezd hosszú beszélgetésbe, aki
egyúttal a főnöke is. Nagyon elmélyülten társalognak Diával, és Verának csaknem kifúrja az oldalát,
hogy vajon miről.  Most  viszont  ezt  lehetetlen megtudnia,  mert  következik a  menyasszony-tánc.
Balázs  teljes  természetességgel  jön be az  étterembe Diával  együtt,  és  a  söntés  előtt  az  egyik
bárszékre ül. Néhány bokszot, a pulttal szemben a tulaj magának tartott fönn a lagzi idejére, és most
onnan figyeli ő is az eseményeket. András nyílván nem fogja kidobni a szállóvendégét, főként, ha az
még fogyaszt is a bárpultnál, hisz egyébként nagyon gyér a forgalma. „Ezt a pofátlanságot, amit ez a
fickó megenged magának!” fortyog magában Vera, bár tudja jól, nem tehet semmit ellene. Azok



után, ahogy befejezték, ill. megszakították a beszélgetéseiket, semmit nem ért Vera! „Mit akar itt?
Egyáltalán, hogy képzeli, hogy csak így besétál most az életünkbe? Mi van, Vera? Csak nem félsz
Balázstól?” A saját magának feltett kérdésre persze nem válaszol, nagyon reméli, hogy ez az apró
kellemetlenség nem okoz nagy zavart,  igazán kár lenne ezt a szép napot,  és a saját jó kedvét
elrontania.  A bő egy hónappal ezelőtti  üzenet óta ő különben is lezárt mindent magában, nem
válaszolt,  mert  sértve érezte magát.  Annyi  elintéznivaló volt  az elmúlt  hetekben,  hogy valóban
megfeledkezett a férfiról, és a kurtán-furcsán, haraggal véget ért beszélgetések sem jutottak eszébe.
Valószínűleg  mindketten  meggondolatlan  dolgokat  vágtak  egymás  fejéhez,  és  megbántódottak
voltak, amit nem tisztáztak ugyan utána, de erre most sem lenne megfelelő az alkalom. Pedig ha
Vera pontosan fel tudná idézni az elmúlt néhány hónap beszélgetéseit a férfival, talán nem érnék
annyira váratlanul a következő órák eseményei!

 

 



2.
 

 

Nagyon jól sikerül a menyasszony-tánc, a borítékokat Vera és a férj szülei biztonságba helyezik,
majd felmennek a bérelt szobába Mikivel együtt. A koszorúslányok már átöltöztek, viszont még jó
néhányan igényt tartanak a szobára. Vera ismét ruhát vált, egy nagyon kényelmes, pink színű ruhát
vesz fel, ami sztreccs anyaga miatt teljesen felveszi az alakját, kiemeli nőies domborulatait. Bár
térdig ér, karját, nyakát szabadon hagyja, szép dekoltázst biztosít, és szexisen simul a nőre. Miki
csak inget vált az átizzadt helyett, és végre megszabadul a kényelmetlen nyakkendőtől is. Visszaérve
segítenek a mécsesekből kirakni a szívet, és Zsolt szülei már hívják is vissza az ifjú párt. Szandra a
hófehér, kövekkel, gyöngyökkel díszített ruhában előkelően szép volt, most viszont a mini, piros
szoknyácskában, fehér topban, a piros, magyaros, zsinóros mellénykében olyan dögös fiatal lány,
hogy a  férfiak le  sem tudják venni  róla  a  tekintetüket.  Ő sem! Balázs  is  az  annyira  jellemző,
vetkőztető férfi tekintettel mustrálja Vera lányát, ami nagyon bőszíti az asszonyt. „Egyáltalán, hogy
került ez a szemtelen fráter az ő vendégei közé? Most már nem Diával, hanem a mamával diskurál!
Te jó ég! Balázs és az anyja! Ez még viccnek is rossz!” Pedig valamivel nagyon elbűvöli a mamát,
mert az idős hölgy rajongó tekintettel néz fel rá.

Megható és gyönyörű az angol keringő, amit Szandi és Zsolt olyan eleganciával ad elő, hogy
ismét megkönnyezik a jelen levők. Vera és párja ezután visszavonulnak pár percre, de csak a nő jön
vissza.  Ezt  nagyon  észrevétlenül  teszi,  hogy  senkinek  ne  tűnjön  fel  Miki  távolléte.  Előre
megbeszélték, hogy éjfél után férje próbál egy kicsit pihenni feltűnés nélkül, hiszen hajnali öt óra óta
talpon vannak, és így biztosan nem bírja ki másnap hajnalig. Verát más fából faragták, ő igazi éjjeli
manó, ilyenkor is virgonc, és jókedvű. Ő reggelente nyűgös nagyon! Valóban nem veszik észre, hogy
Vera egyedül jön vissza, egy valakit kivéve. Különben is pang most a buli, Zsolt szülei intenek a
bandának,  valami  frissebb  ritmust  kérve.  A  zenekar  belevág  a  szokásos  negyedórás  csárdás
blokkjába, aminek általában romatánc a vége. Vera ennek nem tud ellenállni, mivel a kedvenc tánca,
és beáll a körbe. Sajnos csak későn veszi észre, hogy anyja és Balázs is beáll a táncolók közé.
„Fulladj  meg,  a  cigány  táncot  akkor  sem  hagyom  ki!”  gondolja  az  asszony,  és  a  szokásos,
temperamentumos stílusában kezd bele. Közben végig magán érzi a férfi tekintetét, de nem törődik
vele. Rázza a ciciket, riszálja a popsiját, minden kis porcikája együtt él a zenével! Ilyenkor szokta
Gyöngyi mama szégyenkezve rendre utasítani lányát, amiért túlságosan kihívóan táncol. Miért is ne?
Hiszen ez a lánya lagzija! Mire végez a zenekar, szinte mindenki levegőért kapkod. Vera is lihegve
legyezgeti magát, de megérte az élmény!

Ekkor valami  nagyon furcsa dolog történik.  Balázs,  a  „meg sem hívott  vendég”,  odasétál  a
zenészekhez és valamit ad nekik. Szinte ugyanabban a pillanatban elindul Vera felé, aki már az első
hangokból felismeri a zenét. „Ezt nem hiszem el! Ez a pasi totálisan megőrült! Mit akar most ezzel?”
Ez az a népszerű dal, amit kb. három hónapja küldött a férfinak, egy új feldolgozásban a vak olasz
énekes és a mexikói díva duettjeként. Ebben a változatban egy érzelmes, buja tangó lett belőle!
Verát akkoriban valóban felkavarta a dal, és elképzelte, amint erre a vérpezsdítő zenére táncol
Balázzsal. De a férfit egyáltalán nem hatotta meg a dolog, sőt később kérte, hogy hagyják már abba
ezt a dalküldözgetést, mert ennek semmi értelme. Most meg ezt a CD-t adta át Balázs a zenekarnak,
és felé tart, hogy felkérje. A saját lányának a lagziján! Amikor Miki nincs itt! Valóban vele akar erre
táncolni itt a vendégek előtt, kihasználva az egyedüllétét? Itt ő csak az egyik örömanya! A düh, a
szenvedély, az érzelmek olyan vágyat szítanak, hogy a nő keményen, ám érzékien követi a férfi
határozott,  már-már  erőszakos  lépteit.  Szinte  felforrósodik  körülöttük a  levegő!  Annyira  együtt



mozdulnak,  olyan  összhangban  és  akkora  erotikus  töltéssel  táncolnak,  hogy  a  vendégek
megbabonázva bámulják őket. Balázs keményen tartja Vera derekát, a másik kezével hirtelen hátra
dönti. Vera állja a férfi szilaj tekintetét, ám azon nyomban felegyenesedik, és egy sebes fordulat
közben a férfi dereka köré tekeri a jobb lábát. Vadul, vággyal telve táncolnak, szemmel láthatóan
tudomást sem véve a külvilágról, mert ha érzékelnék ezt, Vera azonnal abbahagyná. Pillanatnyilag
azonban a zenén és egymáson kívül semmi másra nem tud egyikük sem koncentrálni. Szinte sütnek
az elektromos szikrák körülöttük! Nem szólnak egymáshoz, a testük beszél helyettük. Mindkettőjük
szemében olyan tűz ég,  hogy Szandi  komolyan kezd szégyenkezni.  A vége felé  még fokozni  is
képesek, a fékezhetetlen, vad mozdulatok egy nyilvános szexnél erősebb kisugárzással töltöttek. A
végén Balázs szinte nyögve súgja a nő fülébe: „Ez az drágám! Szeress engem!” – és az utolsó
pillanatban egy vehemens rántással magához vonja a nőt, és keményen szájon csókolja. Egy sikoltás
(ez Szandi), egy hangos „Jaj, nekem!” (ez a mama) és sok „óóóóó” hangzik el. Vera egy pillanat alatt
észhez tér, és úgy néz körül, mintha eddig hipnotikus állapotban lett volna. Azonnal eszébe jut, mi
történt néhány pillanattal ezelőtt, amint a megrökönyödött vendégekre tekint. Egy lépést hátrál,
szikrázó tekintettel mered a férfira, miközben egy hatalmas pofont kever le: „Te mocsok! Hogy
tehetted ezt?!” Maga is meglepődik, mekkorát ütött, mert Balázs egy pillanatra megtántorodik. Vera
ezt kihasználva nekilódul. Balázs reflexei viszont kiválóak, azonnal elkapja a nő kezét, közben gyilkos
tekintettel mered rá. Ebben a pillanatban Dia fogja le a férfi kezét kedvesen, mosolyogva kéri:


