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„Там где кончается ад, начинается ВДВ.”

 

„Ahol véget ér a pokol, ott kezdődik a VDV.”1



I.
Mérhetetlen csend volt. Az előbbi detonáció nyomában már lehullott a törmelék; a levegőben

kavargó port felkapta, elsodorta a hideg téli szél. Ott, ahol az előbb még egy szovjet patrul2 négy
embere hátrált a lassan emelkedő hegyoldal ritkás bokrai közé, csak néma kövek maradtak.

Valamivel arrébb egy mozdulatlan test hevert hason. A gránát okozta robbanás szemből kapta el.
A  repeszek,  a  törmelék  meg  a  légnyomás  hastól  szegycsontig  széttépte,  aztán  a  levegőben
megpördülve lezuhant a földre. Nem volt arca. Vér borította keze dermedten hevert a mellette fekvő
néma fegyveren. Társából ennyi sem maradt; darabjaira tépve a szemközti bokrokra zuhant testének
torzója.

A két másik szovjet katona valamivel jobban járt; időben futni kezdtek, és messzebbről érte őket a
robbanás. Egyiküket az oldalával egy sziklának vágta a lökéshullám, valószínűleg több csontja eltört
és nem volt eszméleténél.  A negyedik hason feküdt a bokrok között,  vastagon por és törmelék
borította, szakadt egyenruháján itt-ott átütött a vér. Ő nem ájult el; zúgó, sajgó fejét felemelve
próbálta fókuszálni még mindig szikrázó szemeit a vele szemben lévő arcra.

Egy fej  hevert  előtte  a  bokrok ágain fennakadva,  amely az  előbb még a pár méterre lévő,
fegyverét fogó bajtársa nyakán volt. Most kitágulva meredtek rá az égkék szemek vérmocskos szőke
haja alól, elnyílt szájából kitüremkedett a nyelve, míg a csonkból lassan, egykedvűen csöpögött a
szikkadt, szürke földre a vér.

Az életben maradt negyedik néma zokogással a porba fúrta az arcát, hogy soha többé ne kelljen
ránéznie a torzóra.

Egy  rövid,  nyilvánvalóan gyermek méretű  waszkát3  barna  cafatjai  lebegtek  a  közeli  satnya,
vékony fa göcsörtös ágain.

Az újonc csapatot vezető zászlós szó nélkül ült a hegyoldalban, nem messze a halottaktól, és a
fegyverét két térde közé támasztva a földet bámulta maga előtt. Dermedt, koszos vonásain, kitágult
szemében nem látszott semmiféle érzés vagy értelem. A hideg szél, a porral meg ritkás hóval borított
világ süket csöndje ásított csak a szürke égbolt alatt.

A praporscsik4 végül felállt.

Ő már túllépett a történteken; ez egy ilyen élet, egy ilyen háború, és ő nem tehetett ellene
semmit. Jobb volt a jelennel foglalkoznia. Próbálta megvédeni az újoncokat, ő ment elöl, ő maradt le
hátvédnek a visszaúton, és elmondta nekik, amit kellett. Az újoncok pedig hittek neki; de más dolog
elhinni – és más dolog szembesülni valamivel. Ez lett a vége.

Aznap  reggel  öten  indultak  a  hegyekbe.  A  parancs  az  volt,  hogy  kutassák  át  a  vízmosás
környékét, aztán térjenek vissza. Ha ellenséges egységet észlelnek, rejtőzzenek el és figyeljék meg;
ha magányos felderítőt találnak, kapják el élve és vigyék vissza a táborba. Mivel a mujahedinek
általában sokkal ügyesebbek voltak annál, hogy a szovjetek egyesével elkaphatták volna őket, a
praporscsik  nem is  gondolkodott  ezen  a  feladaton.  Annál  sokkal  jobban  tartott  attól,  hogy  a
dusmánok5  körbeveszik őket a magaslatokon, és mindannyiukat lelövik, vagy megjelenik néhány
dukh6. Olyan óvatosan járt a sziklák között, amire csak azok a katonák képesek, akik már látták, mi
történt azokkal a társaikkal, akiket elkaptak az afgán felkelők. Az újoncoknak is megtanították, hogy
egy golyó mindig maradjon a tárban, amivel szétlőhetik a saját fejüket, ha a dusmánok sarokba
szorítanák őket.



 

Minden légideszantos nagyon gyorsan rájött, hogy a pátosszal átitatott háborús filmek meghatóak
és lenyűgözőek, ám a valóság annál sokkal, de sokkal kegyetlenebb. A filmnek nincs szaga; nem
érezni az égett hús bűzét, a tájat vastagon megülő lőporfüst szúrós szagát. A filmnek pátosza van,
csodás látványvilága, amikor egymás után robbannak a harckocsik és ömlik a vér. Csakhogy a valódi
vérnek édeskés, gyomorforgató szaga van; a robbanás forró, tüzes, repeszekkel teli pokol, és nem
szépen felépített pirotechnikai látványosság – szóval annak a nagy marék bűzös, sikamlós szarnak,
ami valójában a háború, nincsenek szavak az elmondására. Nincs abban semmi hősies, sem felemelő,
amikor a társad aknára lép, és a szétszakadt belső szerveit a markával próbálja visszatartani, pedig
már nincs is hasürege, a leszakadt lábai meg valahol méterekkel odébb hevernek a földön. És nem, a
praporscsik emlékezete szerint senki nem volt eddigi pályafutása alatt,  aki ilyen alkalmakkor a
Bibliából idézett volna, vagy dagályos beszédet mond. Sírtak. Üvöltöttek. Az anyjukat hívták. A még
oly kemény legények is. De volt még ennél is sokkal rosszabb: amikor valakit közülük élve kaptak el
a lázadók. Babonából még beszélni sem szerettek erről.

A zászlós nyugodtabb volt,  mint az újoncok, ezáltal éberebb is. Ő már a sokadik évét húzta
Afganisztánban, és tudta, hogy a félelem nem jó társ; az éberség annál inkább.

Egészen tíz óráig nyugalom volt. Nem találtak semmit, és amikor a praporscsik az égre felnézve
megállapította, hogy nagyjából mennyi az idő, úgy döntött, visszafordulnak. Elég messzire jutottak
már,  és  ellenséges  mozgásnak  nyoma  sem  volt.  Kicsit  előrébb  járt  a  négy  fiúnál;  guggolva
hátrafordult és mutatta, hogy induljanak vissza. Ahogy eddig ő ment elöl, most ő lett az újoncok
utóvédje is. A csapatot alkotó 18, maximum 19 éves kölykök megkönnyebbülve visszafordultak.

A kisfiú ott állt mögöttük.

Először nem is értették. Az, aki most a földön hasalt, Yurij, vagy hogy hívják, meg a vele párban
haladó  Szergej,  és  a  másik  kettő  megtorpant  ott,  ahol  voltak,  és  nem tudták  hirtelen,  mihez
kezdjenek. A sziklák között lefelé ereszkedő vezetőjük nem láthatta a gyereket, kiabálniuk pedig
szigorúan tilos volt. A zászlós az orrukra véste7: tele a környék felkelőkkel, jobban teszik, ha nem
hívják fel magukra a figyelmet.

Helyes kis kölyök volt. Olyan hároméves forma. Az átlagos oroszoknál kissé barnább bőre, rövid,
fekete  haja  és  sötét  bogárszemei  voltak.  Kitaposott,  poros  papucsot,  kétes  tisztaságú  fehér
ingecskét,  barna  mellényt  és  nadrágot,  meg  a  jellegzetes  kerek,  fehér  kissapkát  viselte.
Megszeppenve állt velük szemben, riadt tekintetét a katonákra szegezve, jobb oldalát egy sziklatömb
takarta el. A szovjetek nem tudták hova tenni a dolgot; falu nem volt a közelben, a hegyen pedig
aligha  csavaroghatott  egy  ekkora  gyerek  egyedül.  Csak  néztek  egymásra:  a  gyerek  meg  a
légideszantosok, akik ösztönösen a föld felé fordították a fegyvereket a kisfiú láttán. Csak néztek
egymásra: a kisfiú meg a nagyfiúk, akik valójában kölykök voltak még maguk is. A fakó ég alatt nem
mozdult a levegő sem. A sziklák és a hegyoldal egyetlen szürke, rideg masszába olvadt össze a
mennybolttal. Aztán a gyerek teste megrándult; nem nézett oldalra, de mégis úgy tűnt, mintha valaki
beszélne hozzá; a fekete taknyos, akit talán Yurijnak hívnak, akkor hátralépett egyet, anélkül, hogy
gondolkodott volna.

– Mit akarsz itt? – mordult rá a Nyikolaj nevű fiú a kicsire, keresztben maga előtt tartva a
fegyvert. – Menj innen!

A gyerek mintha szót fogadott volna. Ellépett a sziklától és elindult.

Feléjük. Futva.



Yurij, vagy hogy hívják, szóval akit a többiek Cseburaskának8 csúfolnak, ordított és felfelé rohant,
nem törődve vele, hogy fedezék nélkül marad; a Szergej gyerek a bokrokba, vékony fatörzsekbe
kapaszkodva sebesen igyekezett utána. A praporscsik akkor egyenesedett fel a lejtő aljára érve, de
azonnal látta, hogy már késő. Egyszerűen fejest ugrott a közeli hasadékba. A másik két katona
azonban nem mozdult. Képtelenek voltak értelmezni, ami történt. Teljesen ellentmondott mindennek,
amiben  hittek,  amit  eddigi  18  évük  alatt  normálisnak  tartottak.  Egy  átlagos  szovjet  ember
értékrendje szerint ez egyszerűen nem történhetett meg. Nem lehetett valóság.

A kisfiú a közelükbe ért és megbotlott. Csöppnyi ujjai lecsúsztak a kibiztosított kézigránátról, és
az utolsó, amit látott szép kis bogárszemeivel, az egy szovjet katona döbbent, értetlen, elborzadó
tekintete volt. A hegyek között visszhangzó óriási robbanásban odaveszett a gyermek, Nyikolaj és a
másik katona, velük együtt pedig Yurij, meg Szergej hite és illúziói arról, hogy egy normális, épeszű
világban élnek. A majd két évtized alatt beléjük nevelt igazságok, miszerint – például – a gyerekek
ártatlanok. Csak letépett testrészek és kövek zuhantak vissza a nyakukba. Cseburaskát a légnyomás
ledöntötte a lábáról, földhöz vágta, bele a szürke porba; Szergejt, vagyis a Ragyást pedig nekicsapta
egy sziklatömbnek. Az oldala és a medencéje a kőnek ütődött, fájdalmában sikoltva vergődött a
földön törött bordáival, amíg el nem ájult végre.

 

Azok a tisztek,  akik nem azzal  szórakoztak,  hogy az újoncokat kínozták,  már az első héten
elmondták nekik: itt nincs barátjuk; erről soha, de soha ne feledkezzenek meg. A szovjet katonának
csak a fegyvere a barátja, senki más. Nem csak itt; bárhol másutt a világban ugyanúgy. A DAK9

tagjai, a falusiak, de még a nők és a gyerekek is, mind ellenségek. Mind. Tényleg. Nappal ott vannak
velük, akár ölelgetik, csókolgatják is őket, hogy de jó, amiért itt vannak. Éjjel aztán eltűnnek, és
amikor  nem számítanak  rá,  akkor  támadnak;  aki  napközben  a  „barátjuk”,  meg  a  „bajtársuk”,
napszálltakor rájuk vezeti a dusmánokat, vagy éppen ő maga az. Vizet a nőktől se fogadjanak el,
mert ha maguktól nem kapják el a tífuszt, a maláriát és a vérhast, akkor majd azok fertőzött vízzel
gondoskodnak róla. A gyerek itt nem gyerek; a mujahedinek a saját véreiket se sajnálják feláldozni,
ha ezzel szovjeteket ölhetnek.

De meg meséltek is sokat; hogy odaküldik a kisgyereket a katonákhoz kibiztosított kézigránáttal a
pici ujjai közt; amikor elfárad a kis keze, ujjacskája lecsúszik a biztosítókarról10, és mind meghalnak.
Nem tudják megmenteni. Felejtsék el az otthoni szabályokat; felejtsék el az erkölcsöket. Lőjenek,
mert a gyereket nem tudják megmenteni, ők pedig csak így maradhatnak életben.

Elhitték. Persze, hogy hittek nekik. Felfogni azonban nem bírták; és senki nem volt a négy ember
között, aki képes lett volna gépfegyverrel lőni egy hároméves kisgyerekre.

 

„Долг десантника: Если смерть смотрит в глаза твоего товарища, возьми ее взгляд на
себя.”  „A  deszantos  kötelessége,  hogy ha  a  halál  a  társa  szemébe néz,  ő  magára  irányítsa  a
figyelmét.”

 

Hát ez most nem sikerült, nyugtázta komoran a praporscsik. Ketten odavesztek; de a másik kettő
megmaradt – egyelőre.

– Fel tudsz kelni, Cseburaska? – bökte meg a bakancsa orrával Yurij oldalát, aki az első pánikon
túlesve mozdulatlanul hevert a földön, és a vérét nyelte. A fiú nem volt ebben olyan biztos, de



képtelen volt rendesen gondolkodni is.

– Da nyet11 – krákogta rekedten, bódultan, bizonytalanul önmagában. Tartott tőle, hogy ha még
egyszer rá kell néznie Nyikolaj Joszifovics fejére ott a bokrok között, elhányja magát.

– Szedd össze magad, te barom. – A zászlós a hátára lendítette a fegyvert és odament Szergejhez.

Nem véletlenül  maradt  nyugodt;  ha az  afgánok el  akarták volna kapni  őket,  akkor azonnal
támadnak a robbanás után. De nem tették, ez viszont azt jelentette, hogy aki a gyereket és a két
katonát megölte, egyedül van, és nincs fegyvere vagy lőszere. Nem használta ki a helyzetet, inkább
elmenekült. Ő pedig nem mehetett utána, mert akkor ez a maradék két ökör is meghal, nem beszélve
arról, hogy nagyon rossz ötlet lenne a saját területén egymagában kergetnie a dusmánt. Felrugdalta
Cseburaskát, aki a térdére támaszkodva, imbolyogva próbálta összeszedni magát, és megvizsgálta a
Ragyást. Hát az nem egyhamar áll majd talpra, ez világos volt.

Ez a fekete viszont kemény legény, nézett rá a szeme sarkából, amikor már együtt cipelték a
tábor felé Szergejt. Folyik taknya-nyála, vérzik az orra, és süket is félig, de áll a lábán. Talán ez
megmarad; ha egyszer megtanulja az itteni játékszabályokat, ugye.

A Cseburaskának gúnyolt vidéki parasztgyerek legalább olyan szívós volt, mint amilyen sovány a
gyakori éhezéstől. Sötét haj sörtéi fedték a csontra soványodott fejét, amiből kiálltak a fülei, és
pontosan olyan naiv meg jólelkű volt, mint Bukdács12, akiről a gúnynevét kapta. Tizennyolc éves
múlt. A termezi kíméletlen kiképzés ellenére igazából még mindig csak alig több, mint gyerek. Ahogy
az volt Nyikolaj, akinek a feje akkor már a bokrok között hevert, a másik, akinek a nevét se tudta,
vagy Szergej, aki reggelre belehalt a sérüléseibe. Egészen addig a napig Cseburaska hitt abban,
hogy a világban rend van, hogy a dolgok ok és okozat összefüggésének eredményei, hogy nem eshet
semmi baja, ha rendes ember, hogy hamarosan hazamegy a falujába, ahol elveszi a szomszéd lányát,
és hű kommunista kolhozparaszt lesz belőle, mint ahogy az volt az apja, és annak az apja is a maga
idején. Nem nagy tervek egy nem túl okos legénynek, de neki épp megfelelőek.

Az a kézigránát azonban megrepesztett valamit benne; az a nap volt az első a nehéz, sötét, véres
évek folyamában, amelyek során a taknyos orrú, buta muzsik gyerek Polkovnyik13 Yurij Dmitrijevics14

Vladjanov-vá  nőtte  ki  magát.  De  addig  még  meg  kellett  tanulnia  szembenézni  azzal,  ami
elmondhatatlanná teszi a háborúkat.

El kellett fogadnia, hogy mindegy, milyen érdemei vannak. Mindegy, miben hisz. Nincs kegyelem.
Nincs kivétel. A mészárlásban csak darálni való hús, és nem egy különálló egyéniség. Nincs ok.
Nincs okozat. Nincs indok. Nincs mentség. Se feloldozás.

Ha túléli, akkor is csak egy darab hús marad; elidegenedve, kiüresedve, mintha örökre egy fals
hang szólna a fülében. És ezen semmi nem segít soha többé. Örökre olyan lesz már minden, mint
azon  az  egy  napon  volt.  Semmi  nem  töri  meg  többé  a  mennybolttal  fagyos,  rideg,  szürke
csöndburokban egyesült világ szenvtelen, érdektelen közönyét. Nincsenek többé virágok. Nincsenek
többé színek. Elvesztek az illatok. Fázni fog, mert sosem lesz többé meleg, ha negyven fok lesz,
akkor sem. Örökké magányos marad, akárhányan legyenek körülötte. Minden ételnek farost íze lesz,
és elhal majd minden zene. És nem nyújt többé vigaszt az asszonyok öle sem.15

Yurij  Dmitrijevicsnek  annak  idején  megmondták,  hogy  ki  kell  érdemelnie  a  telnyaskát,  a
légideszantosok kék-fehér csíkos pólóját, meg a híres-hírhedt kék barettet. De azt nem mondták,
hogy fizetnie is kell érte. Egy életen át.



II.
Amikor annak idején megérkeztek Termezbe, szakadt, foltos, mocskos göncöket kaptak, amiket

nekik kellett  kimosniuk,  míg a  körletük falára a  kiképzőjük kiszögezett  egy telnyaskát,  és  fölé
akasztotta a VDV híres, középkék barett sapkáját. Azt mondta nekik, hogy ők nem katonák; aki túléli
a kiképzést, még az is csak újonc lesz. Katona majd ott és akkor válik belőlük, amikor megtanulják,
hogy egy VDV deszantos nem vár az Isten segedelmére. Nem sír a Bogomaterhez16, meg az anyja
után.  Egy  szovjet  légideszantos  ura  az  életének,  elég  erős,  hogy  megvédje  magát,  a  társai  a
szövetségesei, és ő, csakis ő irányítja a táncot. Ő mondja meg, mi legyen; nem más. Az a csíkos póló
és az a kék barett a minden; azok teszik őket azzá, amik, egy olyan valakivé, aki túl fog élni mindent,
akármi is jön.  De azokért ott  meg kell  küzdeni.  Méltóvá kell  hozzájuk válni.  Többek, mint egy
gyalogos; úgy is kell szolgálniuk.

De nem is gondoltak már erre azon a kora tavaszi napon, amikor állatok módjára kihajtották őket
egy közeli afgán falu elé; se Yurij Dmitrijevics, se a többiek nem értették még akkor, hogy valójában
mit jelent ez. Ott se kellett volna lenniük; de annyira akadozott az egészségügyi ellátás, hogy amikor
leváltották őket, a praporscsik kénytelen volt a legközelebbi táborba vonulni velük, mert csak ott volt
orvos. Dmitrijevics meg a többiek igyekeztek nem vegyülni a 40. hadsereg katonáival – egyrészt,
mert némi joggal fejjel magasabbnak gondolták magukat náluk17, másrészt a táborban elképesztő
állapotok uralkodtak. Tífusz és vérhas pusztított; elvileg csak szovjet ételeket ehettek volna, amiket
úgy szállítottak oda. De abból annyira kevés volt, hogy ha nem akartak éhen halni, kénytelenek
voltak a helyiekkel kipótolni. Igazából nem, hogy a reggelire megszokott meleg étel – kása, leves,
akármi – és az oroszok által nagyon kedvelt zöldségek, saláták nem álltak rendelkezésre, hanem még
a fekete kenyér sem. Meleg ételt a közkatonák többsége akkor látott, ha felgyújtották az afgánok az
állásukat, és a tűzben felforrtak a konzervek, mert nekik – a saját érdekükben – még tábortüzet
gyújtaniuk  sem  nagyon  volt  szabad.  Dmitrijevics  otthon  tán  sosem  ivott  vizet,  legfeljebb,  ha
másnapos  volt  –  orosz  ember  teát  iszik,  vagy  valamilyen  levet,  de  itt  még  a  fűszálakat  is
lenyalogatták hajnalonta, ha úgy esett. A tilalom ellenére szinte mindenkinél volt alkohol, ahogy ők
maguk is a harckocsik és a repülőgépek tisztítására kiadott technikai szeszből csináltak vodkát, de
rengetegen rászoktak az Afganisztánban könnyen elérhető kábítószerekre is.  Emiatt  napirenden
voltak a verekedések, és ez nem volt ugyanaz, mint amikor otthon ünnepek idején a falvak, vagy
városokban az utcák kiálltak egymás ellen a népszokás szerint, és aki földre esett vagy vérzett, azt
nem bántották többet. Véres, gyilkos, gyűlölködő összecsapásba torkolltak ezek a harcok a katonák
között, nem utolsó sorban azért, mert a kábszeresek sem félelmet, sem fájdalmat nem éreztek. Az
állandó  viszálykodás  másik  oka  a  40.  hadsereg  igen  vegyes  nemzetiségi  állománya  volt;  bár
mindannyian  szovjet  tagköztársaságokból  érkeztek,  voltak  köztük  mindenféle  nációból,  például
üzbégek, tadzsikok és türkmének is, akiket a helyi pastu törzsek tagjai engesztelhetetlenül gyűlöltek
évszázados ellenségeskedések okán. Mindennek a tetejébe azonban egymással sem feltétlenül volt
jobb a viszonyuk, így éjjelente gyakran akár a táboron belül is zajlottak a nemzetiségi leszámolások.

Sokan meglopták a társaikat, nők hiányában pedig a rettegett „öreglegények” egy-egy csinosabb
újoncot  erővel  betörtek  és  másoknak  árulták  őket.  Az  amúgy  is  gyilkos  körülményeket  a
gyedovcsina18,  vagyis a régi katonáknak a többiek ellen irányuló brutális kegyetlenkedései még
nehezebbé tették, és nem egyszer csak leforrasztott ólomkoporsóban merték hazaküldeni az általuk
agyonvert vagy megkínzott újoncok testét, mint a dusmánok által kivégzettekét. A légideszantosok
között is elsőbbséget élveztek a sztarik19-ok, de idáig azért nem fajult a dolog – túlságosan egymásra
voltak ehhez utalva a hegyi harcokban. Ilyen körülmények között a VDV legényei inkább egymással
fogtak össze, mint a többi szovjet katonával; nemrég voltak a táborban, de komolyan úgy tűnt nekik,
hogy a sajátjaik olykor az afgánoknál is veszélyesebbek, ezért igyekeztek elkülönülni tőlük. A tisztek
ezzel általában nem foglalkoztak, de azon a reggelen ragaszkodtak hozzá, hogy ők is menjenek a



többi katonával.

Tanácstalanul nézték, ahogy megjelentek a T-72-es harckocsik, és járó motorral megálltak nem
messze  tőlük.  Afganisztánban  nem  sok  mindenre  lehetett  használni  őket,  ezért  nem  tudták
elképzelni, mit akarhatnak velük.

– Valami gyakorlat? – nézett körbe értetlenül Aljosa, a szakasz csencselő bajnoka, aki azzal vívott
ki  hírnevet,  hogy  sok  mindent  be  tudott  szerezni,  amiről  ők  csak  álmodtak.  Neki  volt  először
„Moszkva” cipője is20, amit a kék színe miatt ugyan könnyű volt kiszúrni, de sokkal praktikusabbnak
bizonyult a hegyek között, mint a seregben rendszeresített lábbeli.

– Kurva élet! – káromkodott a sápadt Vitalij, aki még mindig nem heverte ki teljesen a maláriát,
amit már itt kapott el. – Kurva anyjukat! Hagynának dögleni inkább!

– Szóltak volna – morogta csitítón Cseburaska, akinek most már nem csak a fülei álltak ki a
fejéből, hanem az ádámcsutkája is a nyakából. A kettes állásban odafent elaludt az egyik őr. A
dusmánok egy éjszaka legyilkolták az összes deszantost, és nekik kellett tartaniuk azt az állást is,
amíg új emberszállítmány érkezett. Dmitrijevics még mindig alig állt a lábán a fáradtságtól.

Időközben  megérkezett  a  polkovnyik,  aki  kivezényeltette  őket.  Heves  szóváltás  tört  ki  a
tankoknál, és a döbbent katonáknak pislogni sem volt idejük, olyan gyorsan történt minden. Az egyik
harckocsi vezetője majdnem sírva megtagadta a parancsot, amit kapott. Az ezredes egy árva szó
nélkül fejbe lőtte ott a helyszínen, mindenki előtt.

Fel sem fogták hirtelen. Yurik világos szemei óriásira tágultak, és csak bámult arrafelé. Vitalij
elnyíló szájából kiesett a cigaretta. Aljosa hangtalanul tátogott.

Az  ezredes  üvöltésére  előkerítettek  egy  másik  harckocsi-vezetőt,  és  megkezdődött  addigi
afganisztáni életük egyik legborzalmasabb napja. Ennek akkor még nem voltak tudatában, egyelőre
az előbb történtek hatása alatt  állva  szó nélkül  bámulták,  ahogy hátrakötözött  kezű katonákat
rángatnak elő valahonnan, be a többiek által szabadon hagyott részbe, és a földre fektetik őket.

–  Ne…  ne…  nem!  Nem,  nem,  nem!  –  a  közelükben  az  egyik  újonc  hátrálni  kezdett,  és
gyakorlatilag hisztériás rohamot kapott. – Nem! Nem igaz, nem!

– Katona! – bömbölt rá a rendbontásra felfigyelő sztársij szerzsant21  vörös arccal. – Vissza a
helyére!

– Nem! – A kissé vöröses hajú, kék szemű fiú egyre hátrált, és komolyan úgy nézett ki, hogy fél
perc alatt megbolondult ott helyben. – Mocskok! Állatok! Szemetek!! – Most már sikoltozott. Végül
sarkon fordult és elfutott.

A  légideszantosok  most  már  végképp  nem  értettek  semmit  az  egészből,  főként,  mert  a
törzsőrmester nem ment utána, hanem hagyta a fenébe.

– Ott a bátyja – bökött csak előre mogorván az állával, és rágyújtott.

– A foglyok között? – értetlenkedett Aljosa.

– Da. Nyolcan vannak, ő az egyik dezertőr.

Dezertőr? Dmitrijevics rosszat sejtve ösztönösen hátralépett; a fáradtságát mintha elfújták volna.



A tér közepéről sírás és ordítozás hallatszott, de a megkötözött újoncok hiába könyörögtek. A
vergődő, rimánkodó foglyok csak annyit értek el, hogy bekötözték a szájukat is, úgy fektették őket a
földre. Néhányan még úgy is menekülni próbáltak, mások a sorsukba beletörődve mozdulatlanul
hevertek ott, akár egy darab fa. Az egyre idegesebb, döbbent katonák közelében megjelentek immár
a  kíváncsi  afgánok  is  a  DAK  hadtestektől  meg  a  közeli  faluból.  Az  elfehéredett  Vitalij  fogai
összekoccantak. Egy fiatal afgán férfi, akit már többször is láttak a harcok során, kicsit közelebb
húzódott hozzájuk; általában nem szerették, ha a DAK valamelyik tagja a közelükben van, mert
tartottak tőle, hogy a mujahedinek hírszerzői, de most nem törődtek vele.

– Katonák! – A polkovnyik hangja alig jutott el hozzájuk. – Afgán barátaink! Megtiszteltetés, hogy
itt  lehetünk  és  segíthetünk  nektek!  Megtiszteltetés,  hogy  valaki  a  Szovetszkaja  Armija  dicső
katonája, és kommunista barátaink megsegítésével harcolhat a kapitalizmus ellen! De már közénk is
beférkőztek azok, akik a barátságunkat szét akarják rombolni. Rühes kutyák, akik az imperialisták
megbízásából azért jöttek ide, hogy a gyávaság kórját terjesszék fiaink között!

Dmitrijevics hallgatott. Ahogy a többiek is. Sírni szeretett volna, de kiszáradt szemekkel csak
bámulta az ezredest. Nem hittek a saját fülüknek. Nem akarták, hogy ez igaz legyen.

– A szovjet katona NEM HÁTRÁL MEG! A szovjet katona NEM SZALAD EL! A szovjet katonának
nincs  szüksége  Istenre!  Csak  a  bajtársára  és  a  fegyverére!  Nem  engedhetjük,  hogy  olyanok
férkőzzenek a sorainkba, akik bomlasztani akarják egységünket és szégyent hoznak a Szovjetunióra!
EZ vár azokra, akik bármi ilyesmivel megpróbálkoznak, és a haza iránti kötelességüket megszegve
gyáván megfutamodnak! Induljanak! – üvöltötte vörös fejjel, megvadulva a zászlókkal jelző katonák
felé, akik a parancsára jelt adtak a harckocsiknak. A füstöt okádó, robusztus tankok megindultak a
földön fekvő, tehetetlen, megkötözött emberek felé.

Soha többé nem felejtették el azt a napot. A fiatal afgán katona majdnem fekete szemei csak
fürkészték őket némán, ahogy Aljosa megfagyott, hófehér arcán leperdültek az első könnyek úgy,
hogy nem is tudott róluk; Vitalij dermedten csak állt ott és bámult, elnyílt szájában a két ajka között
nyálfonál  rezgett.  A  fekete  férfi  világos  szemei  besüppedtek  a  sötét  aljú  szemgödrökbe,  de
könnytelenül,  mozdulatlanul  állt  tovább  és  végignézte,  ahogy  a  dezertőrök  mind  meghalnak  a
harckocsik lánctalpai alatt. Dmitrijevics végül felneszelt; megérezte, hogy az afgán figyeli, és komor
tekintete odavillant.

Az afgán katona talán annyi idős lehetett, mint ő. Ahogy a majdnem fekete, és a komor, világos
szemek tekintete összetalálkozott, egyikük sem fordította el a fejét, pedig az oroszok jellemzően nem
szívesen néznek az idegenek szemébe. Nem kedvelik ezt a gesztust, és ha mégis hozzá folyamodnak,
akkor bűnössége bevallására akarják késztetni vele a másikat, vagy egyértelműen agresszivitást
fejez ki. Akkor és ott azonban csak két fiatalember nézett egymásra, az egyikük érdeklődőn, meglepő
tapintattal és szinte kíváncsian – a másik pedig azt kutatva, ellenség-e, aki visszanéz rá, kell-e
tartania tőle, latolgatva, hogy fel kell-e fújnia magát, szükséges-e erőt demonstrálnia.

Nem kellett. A fiatal pastu egyszerűen csak érdeklődött a szovjetek iránt, ha már egyszer egymás
oldalán harcoltak, és ennyi volt. Amikor a borzalmas mutatvány véget ért, óvatosan felemelte a
kezét, és esetlenül úgy intett nekik búcsúzóul, ahogy tőlük látta, aztán hátra sem nézve visszament
az övéihez.

Yurik akkor tanulta meg, éjjel felriadva rémálmaiból, hogy a tapasztalatok többé nem múlnak el.
Amit látott, amit hallott, amit tapasztalt – az már örökre a része marad. Ezért vigyázni kell, hova lép,
mert többé nem szabadul tőle, akárhová is tette le a lábát, mint ahogy a harckocsik alatt recsegő
csontok sikolyától sem. Ez más volt, mint a kiképzés, amikor a gödörben hasaltak sírva és reszketve
a félelemtől, mert egy órán át felettük forgolódtak a többtonnás acélmonstrumok, hogy szokják az



ilyesmit. Más volt, mint amikor felvetették velük a mellényt, aztán napalmot öntöttek a hátukra és
meggyújtották. Mert akkor tudták, hogy ott vannak a társaik és megmentik őket. Akik nem hittek
ebben, azok már Termezben meghaltak, mert sikoltva próbáltak menekülni a tankok alól vagy a
folyékony tűzzel a hátukon, és rajtuk nem tudtak segíteni. Ahogy ezeken a dezertőrökön sem. Yurik
ebből  megtanulta,  hogy  jobb  szembenézni  még  azzal  is,  amit  túlélhetetlennek  hisz,  mert  aki
menekül, azt biztosan megölik.

Amint lehetett, a józan, okos praporscsik elvitte abból a táborból a saját embereit. Mindig is az
volt a véleménye, hogy hiba volt a szovjet-afgán háborúba sorkatonákat vezényelni,  és az ilyen
kegyetlenkedések csak arra jók, hogy az amúgy is halálosan rémült emberek a végén már jobban
féljenek a saját tisztjeiktől, mint a dusmánoktól. Ez pedig szintén öreg hiba. Jó, hát nem ölelgette
őket, az tény. De amit lehetett, megtett értük. Nem sokat foglalkozott például Aljosával, mert a fiú
sosem károsította meg a saját társait. De amikor a korrupt ellátmányosok lenyúlták az embereitől az
ételt, vagy eladták a fegyvereket és ócskavasat sóztak rájuk, utánajárt a dolognak és jelentette a
polkovnyiknak. Mármint a sajátjuknak, nem annak az őrültnek a táborban. Kihajtotta a belüket. Ez
igaz.  De amikor Yurik keze annyira megsérült,  hogy nem tudott  írni  az anyjának,  ráparancsolt
Vitalijra, hogy írja meg a levelet, amit Dmitrijevics lediktál neki, és adja is oda a postázóknak.

Amellett, hogy Aljosa és Vitalij a dezertőrök legyilkolása után mintegy hallgatólagos szövetséget
kötött vele és azontúl összetartottak, ez volt még Cseburaska egyetlen vigasza abban a pokolban. Az
anyja levelei. Vagy megkapta őket, vagy nem, és az is igaz, hogy nem voltak mindig vidámak, de
tartották benne a lelket.  Bizonyították, hogy ott,  a határon túl  egy normális,  emberi világ van.
Aljosának nem volt kitől levelet kapnia; nagy gazember volt, de leginkább azért, mert az utcán nőtt
fel, Vitalij fiatal felesége pedig ritkán írt – egyedül maradt otthon a két gyerekkel. Így aztán mind a
hárman alig várták Yurik anyjának a leveleit, aki minden héten küldött egyet-egyet.


