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Nem találunk szavakat. Rengetegen vannak. Csak most érkeztünk társaimmal, no 
meg a gyomrunkban egyre gyűlő feszültséggel. Az utat végighülyéskedtük, de most 
senkinek sincs kedve viccelődni. Ők meg csak állnak odaát, és néznek ránk. Mit 
keresünk itt? 

Órák telnek el. Nincs feladat, leszámítva a szakszerűen kivitelezett ácsorgást. 
Teljes felszerelésben a tűző napon, de nem panaszkodom: nekik még ennyi sincs. 
Nem tudom, mit gondoljak. Pedig időm aztán van gondolkodni. Kár, hogy nem 
vagyok az az agyalós típus, mert most ez lenne a tűnődő mennyország. 

Két hete rendelték el a hadsereg általános mozgósítását, mikorra kiderült, hogy a 
rendőrség egymagában képtelen kezelni az eszkalálódott helyzetet – így kerültünk 
mi is erre a szakaszra. Nekik odaát mostanra úgy tíz halottjuk lehet összesen, még-
sem adják fel: csak próbálkoznak tovább. Bizonyos szempontból nem nagyon van 
választásuk, ami viszont sokkal ijesztőbb: nincs vesztenivalójuk sem. Persze, talán a 
gyerekek. De valami miatt úgy érzem, az sem számít, vagy legalábbis nem úgy, 
ahogy nekünk.  

Az eddigi balhék alapján a legtöbben zavaros, csapongó hordának tarthatják 
őket, pedig van bennük valami döbbenetes fegyelmezettség. Sokan napok, hetek óta 
állnak a drót túloldalán, legalábbis az öregek ezt mondják. Ez a fegyelem azonban 
nem az a katonai regula, ami bennünket rendez sorfalba ideát: sokkal inkább az 
elmúlt évek keserű tapasztalatán edzett szilárd eltökéltség, úgy hiszem. 

Nem mind férfi, bár jobbára ők vannak elől. Áll köztük néhány gyerek is. Egy 
kis fiúcska, átellenben velem, nagy, barna szemekkel... és nők. Az egyikük most lép 
a fiúcska mögé, megérinti a vállát, és mikor a srác megfordul, egy üveg vizet nyom a 
kezébe. Aztán pillant csak fel hidzsábja alól. Fantasztikusan szép szeme van, pont 
olyan barna, mint a kisfiúé. A tekintetünk találkozik. Őszintén, kedvesen mosolyo-
dik el. Talán köszönésképpen. Kesztyűs kezemmel zavaromban még erősebben 
szorítom az MP5 markolatát, és kicsit feszesebb vigyázz-t vágok… de azért én is 
megeresztek egy kényszeredett – bár barátságosnak szánt – vigyort. Még széleseb-
ben mosolyog… megsemmisültem. 
 
Hajnalodik. Még mindig ott vannak. Miért lepődöm meg? Én is itt vagyok. És én 
csak tegnap dél óta. 

A fiúcska és az anyukája (vagy nővére?) is ott vannak. Nem mozdultak a kerítés 
mellől. Talán nem is mernek. Mi van, ha egyszer csak egy pukkanással, varázsütésre 
eltűnik az akadály, és ők túl messze lesznek épp, hogy átérjenek? Furcsa gondolatok. 
Kimerült vagyok. Talán ezért. Ellenőrzöm a fegyverem. A társaim is. Rutin. 
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Égő palack csapódik be előttünk. Valamilyen gyúlékony folyadék ömlik szét, senkit 
sem ér el. Sűrű füst támad. Felszólal a riadó síp. Még két palack. Csak, mire becsa-
pódnak, tudatosul bennem, hogy csőre töltöttem a géppisztolyt. 

A füstben nem sok minden látszik. Felénk fúj a szél. A hátunk mögött álló víz-
ágyú felzúg, az arcomba hideg vízpermet fröcsköl. Nem túl kellemes, de odaát sok-
kal rosszabb lehet. Talán csak a szokásos próbálkozás, remélem, gyorsan vége lesz. 
 
Remek kerítés volt, amíg kitartott. Valahogy kitépték. Egyre nagyobb a füst. Hát-
rébb húzódtunk, hogy a készenlétiek a pajzsfalukkal visszaszoríthassák őket. Mi 
elvileg csak a legvégső esetben kellünk. Van egy nagyon rossz érzésem. 
Egy darabig megy a huzavona a pajzsfallal, de túl nagy a nyomás a túloldalon. Aztán 
újabb palackok hullnak, ezúttal az emberek közé. Sikoltozást hallok. 
Elszabadul a pokol. 

Rendőrök keverednek a tömegbe, látható a lincs-hangulat. Ez nem jó. Nagyon 
nem jó. A rádión egymásnak ellentmondó parancsok érkeznek. Körbenézek. Mi 
még kívül állunk a csetepatén. A fiúk idegesek. Mindegyikük tüzelésre készen tartja 
a fegyverét. Uram isten. Civilekre fogunk lövöldözni? 
 
Megjön a tűzparancs. Nem lehet tartani a határt. Háromszor is visszaellenőrzöm, 
mielőtt továbbadnám a fiúknak, majd én is kibiztosítom a fegyvert. Épp, mikor 
végleg átszakad a pajzsfal. 
A rendőrök iszkolnak a tömegből. Senki sem törődik velük. Roham indul… felénk. 

A levegőbe eresztek egy rövid sorozatot, a fejük fölé. Valahol a határon túl fognak 
becsapódni a golyók, kilométerekkel arrébb… Azt remélem, senkit sem találnak majd el. 

Nem számít. Nem állnak meg. Látom, hogy szeretnének, de nem lehet. Túl nagy 
a tömeg nyomása. Már semmi sem számít. Csak jönnek. És elfog a pánik. Üvölt a 
fülemben a tűzparancs.  

Lőni kezdek. 
A többiek is. 
Meglátom a lányt. Hidzsábját vér fröcsköli be. Szerintem nem az övé, mert még 

fut. Ekkor engedem fel az elsütőbillentyűt. Késő. Megtántorodik. Én is. Ekkor 
értem meg, miben veszek részt. 

A vízágyú és a golyók végül győznek az elszántság felett. A tömeg megtorpan, a 
roham összeomlik. Ezek nem katonák. Nem véletlenül menekültek el a háborúból. 
 
Ülök a HKP szürke irodájában. Izzadt tenyeremben szorongatom a leszerelési ké-
relmet. Az irat kissé gyűrött. Verítékemmel együtt iszik magába mindent, ami valaha 
voltam. A hadnagy érdeklődve bámul minden bizonnyal kifejezéstelen ábrázatomba. 
Nem nyúl a papírért. 

– A hazának szüksége van a magához hasonló emberekre, őrmester. Az olyan embe-
rekre, akik haladéktalanul teszik a dolgukat. Csupán fáradt most. Pihenjen pár napot. 
Semmit sem érzek. Már szégyent sem. A papír belehullik a szemétkosárba. Magával 
visz mindent, ami én voltam azelőtt. Katonadolog.  
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