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Háború... Rohadt egy dolog... Főleg, ha már
több mint 50 éve elhúzódik, két – a „Túlélé-
sért” harcoló – ellenséges faj között.

És talán sehol sem olyan abszurd, mint itt, az
M-213P-n, ezen az évtizedekkel korábban élettelen
romhalmazzá bombázott telepesbolygón, ahol – kény-
szerleszállásunk során – a népesség ugrásszerűen 2 főre
gyarapodott...

egyelőre...

Talán szerencsésnek érezhetném magam
ilyen közvetlen közelről látni egy Drakoi-
dot. Legtöbbször halálos gyilkológépeik
mélyén rejtőző arctalan harcosokként
volt hozzájuk szerencsénk...

Nem sok maradt a vadászgépéből, de még mindig
több, mint az én teherhajómból, ami pár mérfölddel
odébb zuhant le, és vágott egy jókora krátert,
amikor felrobbant... Ha jól utánagondolok, kezdőd-
hetett volna jobban is ez a nap.
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Úgy tűnik, a kézifegyverekkel kell befejez-
nünk azt a munkát, amit még a bolygó fölött a
fedélzeti ágyúinkkal kezdtünk el, névlegesen,
hogy ripityára lőjük egymást...

és a jelek szerint...

...nem is elhanyagolható sikerrel!
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... Bár valószínűleg a legfőbb parancsnokság
nem így értékelné a kialakult helyzetet.

Azt hiszem, a sakkban a semmit-
mondó „patt” kifejezést használják.

A sokkal kifejezőbb katonai szleng talán a
„rohadtul kilátástalan, piszokul öngyilkos
szituáció”-ként utalna a történtekre.

Csak idő és őrültség kérdése, hogy ki nyit
előbb tüzet, a röpke kis tűzpárbajban
kölcsönösen ropogósra pirítva egymást...

és egy közvetlen közelről rád mere-
dő fegyvertorkolat nemigen segíti a
higgadt gondolkodást.
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Az esélyeket latolgatva nézünk farkas-
szemet egymással, a gyomorszaggató
feszültség nőttön nő a levegőben....

...amíg végül is valamelyik idegei
felmondják a szolgálatot...

...az ujj egyre görcsösebben feszül
az elsütő gombra, minden pillanattal
közelebb hozva a végzetes lövést.

Mit szólnál egy
döntetlenhez?

Minden harcosunknak a
torkába ültettek egy

tolmácsgépet...

Te... Te
beszéled a
nyelvünket?
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Gratulálok! Gondolom, nem ragaszkodsz
egy hősies tűzpárbajhoz... Nem

különösebben...

Akkor... talán lenne
egy megoldás...

Valahogy nem látom magam
60 évesen csákányt
lóbálva egy Drakoid
urániumbányában...

Nem erre
gondoltam...

Kösz.

Semmi okunk sincs,
hogy megbízzunk

egymásban... ...bármelyikünk habozás nélkül
megölné a másikat, ha ezt

kockázat nélkül
megtehetné...
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Az öv maga egy vákuum-bomba. Minden páros öve
kölcsönös kapcsolatban áll egymással, és ha a két öv
egyik tulajdonosának életjelei az öv által kritikusnak
mért érték alá süllyednek, detonál...

... és a legfélelmetesebb a dologban: ha az övet egyszer magadra
csatoltad, nincs visszaút. Minden hatástalanító próbálkozás, min-
den szabadulási kísérlet a végzetes robbanáshoz vezet.

Így, ha az egyik harcos megsebesül harc közben, magával
ragadja a halálba a még sértetlen harcostársát is, ami
– bármennyire is logikátlannak tűnik – tökéletesen meg-
felel a Drakoid becsület-felfogásnak...

... a párjával együtt.

A Théron öv... A biztos halálba induló Drakoid
harcosok párokba tömörülve esküdtek vértestvé-
riséget egymásnak, rituális ceremónia után fel-
csatolva az övet...

Egyetlen megoldásnak
egy viszonylagos egyen-

súly mutatkozik...
Nem

értem.

A Théron
  öv.

A Théron öv?
Te megőrültél...

Te azt hiszed... Te azt hiszed, hogy
én magamra csatolom
azt a szerkezetet?

Nincs más
megoldás!

Gondolkozz...
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A Drakoid óvatosan hátrálni kez-
dett, a még mindig égő gépéből
előhúzott két övet.

A legrosszabb dolog az
egészben, hogy igaza volt.

Aztán hirtelen elhatározással ma-
gamra kattintottam az övet. A
Drakoid lassú, kelletlen mozdula-
tokkal követte példámat.

A két öv halk csipogással
aktiválódott.

... mindketten
meghalnánk!

Ha valamelyi-
künk is megsé-

rülne...

Így kölcsönös érdekünk,
hogy fenntartsuk a

békességet...

Hm...

Ez
tiszta
őrület!

Akkor talán
le is enged-
hetnénk...
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Bizalmatlanul méregettük egymást, míg végül is a
Drakoid törte meg a csendet...

Pedig tudhattam volna. A hüllők mindig
is imádják a meglepetésszerű szituáci-
ókat.

Ha
megengeded...

Mi az, ember?
Még nem láttál

Drakoidot?

Ööö...
izé, nem...

...de már
valahogy kezdem

bánni...
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Talán nem is annyira lakatlan ez a bolygó...

A két ádáz ellenfél „egy emberként”
nyitott tüzet...

... de a már halálos sebet kapott fene-
vad lendületét nem könnyű megállítani.

Emberileg érthető, ha kissé
óvatosabb lesz az ember.

Tudod, nem egészen
így képzeltem el az

ellenséget...

Mi a...

Ember???
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Az öv! Lesza-
kadt az öv!!

... és máris iszonyodva vártam az
elkerülhetetlen megsemmisülést! Nyugi, melegvérű...

nem halunk meg...

... de hát

... az öv...

... és ez a két pár rendszeresített
töltényöv is megtette...

Ezek
szerint...

... improvizálnom
kellett. Ki kellett
találnom valamit...

Nem volt nálam Théron öv.
Honnan is lehetett volna?
Azt csak a fanatikusok
használják...

Egy ideig feszélyezetten bámultuk az
egykori város romjait...

Nem is tudom... talán
minden 50 évnyi véres

háború után ideje lenne
egy kis fegyverszünetnek,

nem gondolod?

Tudod... amikor le-
engedtük a fegyve-
reket, te lelőhettél
volna... Miért nem

tetted?

Az öv csak
egy öv, sem-

mi más...

VÉGE




