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J Á S Z B E R É N Y I  S Á N D O R n o v e l l á k

Szerpentinen mentünk a hegyek között. A fű csomókban nőtt a lankákon, csak 
távolról tűnt egybefüggőnek, foltokban már kibukkant a  homok. Reggel 
nyolc óra volt, hűvös szél fújt a sivatag felől és a borókabokrok levelén csillo‑

gott a pára. Birkák legelték a hegy tövében növő kanárikölest, hallottuk a kosok nyaká‑
ba akasztott kolompok zaját.

A kilőtt harckocsik és a sivatag után üdítő volt látni Líbia zöld hegyeit.
– Szerinted ma támadni fognak ? – kérdeztem Hamidot. Hunyorgott, mert a szemébe 

sütött a nap. Letekertem az ablakot és cigarettát vettem elő. A levegő gyorsan melegedett, 
már langyos volt, a déli forróság ígéretétől nehéz. Két szál cigarettát gyújtottam meg és 
az egyiket a kezébe adtam.

– Insallah – mondta és nagyot szívott a cigarettából. – Ha a NATO zöld jelzést ad, ak‑
kor támadunk.

– Már egy hete nem volt támadás. Csak lövöldöztek egymásra.
– Igen. Mert a kadhafisták már ravaszok. Ugyanolyan zászlókat akasztanak az autóik‑

ra, mint mi, hogy a NATO ne tudja megkülönböztetni őket. Majd akkor támadunk, ha 
a NATO szól, hogy kilőtték a rakétavetőiket.

Elég volt megemlítenie, és már hallottam is a fejemben a Gradok visítását és a becsa‑
pódó rakéták tompa dörrenését. Két hétig hallgattam ilyesmit az ádzsdábíjai fronton. Az 
előrenyomuló kadhafisták mindig kora reggel támadták a  lázadók állásait, az imádság 
alatt. Bár nem tudtak pontosan célozni a Gradokkal, ha véletlenül mégis sikerült betalál‑
niuk, óriási volt a pusztítás.

– Senki sem tudja, mikor lesz a támadás ?
– Allah Karim, Abu Abdel Háfiz ! Az átmeneti tanács csak tudja ! Valakinek tudnia kell, 

mikor lesz az a nyomorult offenzíva.
Tudtam, hogy Hamid ingerültsége nem nekem szól. A fia Ádzsdábíjánál állomásozik 

a felkelők csapataival, és ha megindul az offenzíva, ő is benne lesz a Brégáért vívott tűz‑
harcban. Bréga húsdarálónak számított. Négyszer cserélt gazdát a polgárháború alatt, és 
még közel sem jártunk a végén.

Csendben szívtuk a cigarettát. Bámultam Hamid arcát. Ráncos volt, a gondoktól rán‑
cos. Ötven volt, de sokkal idősebbnek tűnt, amikor a fia járt az eszében, még jobban el‑
mélyültek a ráncok az arcán. A fiúkért aggódó apák öregszenek meg ilyen hirtelen. Ci‑
vilben orvos volt, jó angoltudása miatt sofőr lett a polgárháború alatt. Külföldi újságírók 
mellé osztotta be az Átmeneti Tanács. Bengáziban találkoztunk, közvetlenül a város ra‑
kétatámadása után.

– Bocsáss meg, hogy nem azonnal Tobrukba viszlek, Abu Abdel Háfíz – mondta vala‑
mivel nyugodtabban. Abu Abdel Háfiznak hívott, mióta elmeséltem neki, hogy a fiamat 
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Háfiznak neveztem el. Az autójában ültem, amikor a Kadhafi‑mesterlövészek elkezdtek 
lőni minket ÁdzsdÁbíjában, és barátok lettünk. Az ember könnyen köt barátságokat egy 
háborúban. Senki sem akar meghalni ismeretlenekkel.

– Amíg elviszel, minden rendben. Nem rohanok sehová. A fiad miatt ne aggódj. Nem 
lesz semmi baja.

– Insallah. Bár, ha meghal, igaz ügyért hal meg. Isten szereti a mártírjait.
– De hát csak nem akarod, hogy meghaljon.
– Persze hogy nem akarom. Az apja vagyok. De Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ha úgy 

akarja, meghal mártírként. Ettől persze féltem.
Lekanyarodtunk a betonútról. A föld vörös volt és nedves, a nap vakítóan sütött, alig 

láttuk Küréné romjait. A fény végigfolyt a domboldalon, elöntötte az antik oszlopokat, 
szobrokat, a házak fehér kőromjait.

– Ide megyünk, Shahatba – mondta Hamid. – Láthatod egy sháhid temetését.
– Rokonod volt ?
– Nem. De megkértek, hogy vegyem fel a halotti jegyzőkönyvet a temetés előtt. Or‑

vos vagyok, megtehetem.
– Hová tűntek az orvosok a városból ?
– A fronton vannak, mint más férfiak. Csak az öregek és a sebesültek tértek vissza.
– Miért kell a halotti jegyzőkönyv ?
– Mert, ha győzünk, az új kormány meg fog emlékezni a forradalom mártírjairól. Jó, 

ha van papír.
Fehérre meszelt házak között hajtottunk végig. Az utca elején álló ellenőrzőpontnál is‑

merték Hamid kocsiját, csak intettek, hogy hajtsunk tovább. Egy kétemeletes ház előtt áll‑
tunk meg. Az udvarán sötét vásznakból emelt sátor magasodott, vallásos dalok harsogtak 
a hangszórókból. A sátor előtt idősebb, ősz hajú férfi állt meg egy húsz év körüli fiatalember.

– Menjünk, gratuláljunk az apának – mondta Hamid és leállította az autót.
– Nem zavarok ?
– Dehogy. Elviszed a fia hírét a világba.
A sátor csaknem tele volt emberekkel, műanyag székeken ültek. Közepére egy képet ál‑

lítottak, a mártír arcképe lehetett, nem láttam pontosan. Két férfi előttünk lépett be a sá‑
torba. Mielőtt leültek volna, kezet szorítottak az előtte álló idősebb férfivel. – Gratulá‑
lunk a fiadhoz – mondták.

– Ahmed Bakush, a fiad már az angyalokkal van – mondta Hamid arabul, amikor oda‑
értünk.

– Alhamdulillah – válaszolta az idős férfi. – Nagy tisztesség ért minket.
Felém nyújtotta a kezét. – Maga biztosan az újságíró. Áhlen.
– Köszönöm – önkéntelenül a kezemet nyújtottam a férfi mellett álló fiatalembernek is.
– Khalid Bakush – mondta a fiú. Leverten állt, a szemei vörösek voltak a kialvatlan‑

ságtól. Rövid fekete haja volt, a bőre világosbarna, a szeme barna. Szép ember volt, bizo‑
nyosan szeretik a nők.

– Büszke lehetsz a testvéredre, Khalíd. Imádkozz, hogy adjon neked is az Isten annyi 
bátorságot, mint amennyi neki volt – fordult Hamid a fiú felé.

– Igen. Büszke vagyok – elfúló hangon válaszolt, lehajtotta a fejét.
– Hol a Sháhid ? – kérdezte Hamid.
– Odabent a szobában. Siess, mert csak rád vártunk a temetéssel – mondta az idősebb férfi.
– Rendben. Nem tudunk a temetésre maradni. Vissza kell érnie Tobrukba, hogy autót 

találjon Szallúm felé.
Újabb gyászolók érkeztek. Hamid visszament a kocsihoz, a csomagtartóból elővette az 

aktatáskáját.
– Bemehetek veled ? – kérdeztem, miközben haladtunk vissza a házhoz.
– Gyere, ha akarsz.
Hamid hangosan kopogott, hogy jelezze, bemegyünk, és a nők félre tudjanak vonulni. 

A redőnyök le voltak húzva, félhomály volt a házban. Csempézett lépcső vezetett a felső 
szobába. Sötét volt, Hamid hosszasan kereste a lámpát. Gyéren berendezett szoba volt, há‑
rom matraccal a földön, középen perzsaszőnyeg. Az egyik matracon feküdt a fiú. Huszon‑
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éves lehetett, tépett, vértől és homoktól szennyes katonai zubbony volt rajta. A bőre szür‑
ke, mint a több napos halottaké. Le voltak csukva a szemei. Megdöbbenve álltam az ajtó‑
ban. A halott fiú kiköpött mása volt Khalid Bakushnak, akivel a sátor előtt találkoztunk.

– Nem mondtad, hogy ikrek.
– Pedig azok. Mohamed volt az idősebb, vagy két perccel. Mindketten tizenkilenc éve‑

sek. Most segíts, légy szíves.
– Mit fogunk csinálni ?
– Levesszük a ruháját és megnézzük a sebeit.
Odalépett a holttesthez, leült mellé a földre, elkezdte kigombolni a katonai zubbonyt. 

A fiú arca kormos volt, a haja és a bőre is tele homokkal.
– Ne gondolod barbárnak a  szülőket, amiért nem mosdatták meg és öltöztették át 

a mártírt – mondta Hamid. Végzett a zubbony kigombolásával, a szövet cuppogva vált 
el a sebektől. A levegőben az alvadt vér édes szaga terjengett. A fiú mellkasát minden‑
ütt vér borította.

– A Hádith szerint a sháhidokat ugyanabban a ruhában kell eltemetni, amiben életüket 
veszítették, és lehetőleg ugyanott – folytatta. Szakértő szemmel bámulta a fiú mellkasát.

Kinyitotta az aktatáskáját, formanyomtatványt és töltőtollat vett elő. A tollat a fiú mell‑
kasán lévő egyik sebhez érintette. Összesen hármat számoltam. Apró, vörös kráterek vol‑
tak, vérrel borítva.

– Igen, ez 7.62‑es – mondta Hamid.
– Honnan tudod ?
– A tollam vége akkora, mint a 7.62‑es lövedék. Ez pedig a bemeneteli oldal. A tollhoz 

viszonyítok, így meg tudom állapítani, milyen lövedék találta el. Ha kisebb, akkor 9‑es 
lövedékkel, amit pisztolyokból és géppisztolyokból lőnek ki, ha nagyobb, akkor 50‑essel. 
Mondjuk, ha 50‑es találja el, azt nem kell méregetni, az ötvenes széttépi a testét. Az 50‑es 
széttépi a testét. Az Iszlám szerint bűn fölboncolni egy mártírt. A tollas módszer az egyet‑
len, hogy megállapítsuk, mi végzett vele.

Írni kezdett a formanyomtatványra.
– A belső folyamatokról nem is írok.
– Tudod, hogy mi történt ? – kérdeztem.
– Három nappal ezelőtt tankkal támadtak a kadhafisták Brégánál. Mohamed és a csapa‑

ta egy árokban húzták meg magukat, miközben a tank nyomult befelé a városba. Khálid 
elmondása szerint mindenki dermedten feküdt az árokban, mert a tank kiszúrta őket és 
feléjük tüzelt. Mindenki, kivéve Mohamedet. Nyilvánvaló, hogy kettőjük közül ő volt 
a bátrabb. Most segíts megfordítani, légy szíves.

Mindketten felálltunk és a hasára fektettük a halottat. Merev volt. A zubbonynak csak 
cafatai maradtak a hátán, a lövedékek letépték szinte az összes bőrét. Nagy sebek mutat‑
ták, hol távoztak a golyók a húsból. Hamid újra írni kezdett.

– És ?
– Hát az biztos, hogy Mohamed megmutatta, hogyan harcol egy mudzsahid. Egyet‑

len RPG‑jük volt, felugrott és kilőtte vele a tank lánctalpát. A tank persze visszalőtt rá, de 
a többiek már el tudták indítani a visszavonulást.

– Ha lett volna mellénye, élne.
– Egy mudzsahid nem hord mellényt.
– Miért nem ?
– Lelassítja a mozgásban.
– Ez hülyeség.
– Nem hülyeség. A mellény tizenhárom kiló. Egyébként meg, minden mudzsahid re‑

méli, hogy magához veszi az Isten.
– És ezért akár őrültségre is hajlandóak ?
– Nem. Áldozatra azonban igen.
– Miért ?
– Mert a próféta, béke legyen vele, azt tanította, hogy aki áldozatot hoz az igaz ügyért 

és életét veszti, azonnal a paradicsomba kerül.
– Mindkét testvér mudzsahid ?
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– Igen. Mindketten kérték az urat, hogy szólítsa magához őket a dzsihád során. Moha‑
med volt a szerencsésebb, ő már Istennel van. Khálid hozta haza a testét. Nem állt meg 
a mi vonalainknál Ádzsdábíjában, hanem egyenesen idejött.

– Az előbb azt mondtad, hogy ott kell eltemetni, ahol elesett.
– Igen, de nem biztos a vonal. Félő, hogy ha vissza kell vonulnunk, ha a kadhafisták 

áttörnek megint, megszentségtelenítik a mártírok sírjait. Khálid ezért hozta haza. Meg is 
vagyunk, segíts visszafordítani.

Megfordítottuk a holtestet. Nem volt könnyű művelet visszaöltöztetni, mert a gom‑
bok csúszkáltak a vértől.

– Nagy tisztesség ez a családjuknak. Ahmed Bakush büszke lehet az idősebb fiára. Egész 
Líbia büszke lehet rá. Élt és meghalt az Iszlám szerint. Gyere, mossuk meg a kezünket.

Felálltunk és elindultunk lefelé. A földszinten volt a mosdó.
– Most mi fog történni ?
– Majd feljönnek a férfiak, Mohamedet fehér vászonba varrják és a vállukon viszik ki 

a temetőbe, ahol már meg van nyitva a sír. Mi azonban nem várjuk meg ezt, mert még 
napnyugta előtt Tobrukba kell érnünk, ha autót akarsz találni Szallúm felé.”

Levendulaszagú szappannal mostuk a kezünket, amikor kiabálást hallottunk odakintről. 
Kiléptünk az ajtón. Nagy tömeg állt az utcán, több férfi is izgatottan hadonászott a kezével.

– Szállj be a kocsiba és ott várj meg – mondta Hamid, a kezembe adta a kulcsot. Né‑
hányan lökdösődni kezdtek a tömegben, a nők hangosan zokogtak. Beültem a kocsiba, 
láttam, hogy Hamid eltűnik a tömegben. Bekapcsoltam a rádiót. A Szabad Líbia hazafi‑
as dallamai csendültek fel, majd az átmeneti tanács szóvivője bejelentette, hogy a forra‑
dalmi csapatok átfogó offenzívába kezdtek Brégáért, jelenleg a város külső kerületeiben 
folynak a harcok. Negyed óra telt el, mire Hamid visszaért. Gyors léptekkel jött az autó‑
hoz, kinyitotta az ajtót és beült.

– Akkor induljunk – mondta Hamid, kikapcsolta a rádiót.
– Mi volt ez a csődület odakint ? – kérdeztem.
– Khálid, a másik testvér lelőtte magát.
– Van ennek valami köze az Iszlámhoz ?
– Nincs. Az öngyilkosság a legundorítóbb bűn. A pokolra fog jutni.
– Gyakran történik ilyesmi ?
– Nem, egyáltalán nem. Az Iszlám tiltja ezt.
Hamid gázt adott, a kocsi kerekei felpörögtek. Elhagytuk a tömeget, az utca elején álló 

ellenőrzőpontot, rákanyarodtunk a főútra. A nap teljes erővel sütött, a levegő balzsamos 
meleg volt, Küréné antik sziklái úgy ragyogtak a hegyoldalban, mint koponyában a fogak.
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A gázai határátkelő kint volt a sivatagban. A láthatáron lapos, barna dombok emelkedtek, 
remegett a levegő felettük, és pergett róluk a homok. A palesztin oldalon egyetlen kávé‑
zó állt, az egyik oldala teljesen nyitott volt. Az emberek oda menekültek be a hőség elől.

Nyár volt, forró és száraz a városban, a sivatagban pedig még forróbb. Több százan vártak 
a határnyitásra. Nem mindenkinek jutott hely a műanyag asztaloknál. Sokan csak a golyó 
lyuggatta falhoz dőlve várakoztak, és bámulták, hogyan keverik a forró levegőt a mocskos 
ventilátorok. Bent ültem Marúánnal az egyik asztalnál. Tizenhat órája vártam, hogy kinyis‑
sák a határt és visszamehessek Egyiptomba. A blokád miatt volt ilyen nehézkes az ügyin‑
tézés, Izrael hat éve tartotta zárlat alatt földön, vízen és levegőben a Gázai övezetet. Csak 
azért nem volt éhínség, mert a határon alagutak százain keresztül áramlott be az egyipto‑
mi csempészár. Alagúton átkelni egy óráig tartott és száz dollárba került, bár az ember meg 
is halhatott közben, ha az izraeliek éppen akkor lőttek ki egy rakétát. A törvényes út idő‑
igényes volt. Senki sem lepődött meg, ha négy‑öt napot kellett a határ mellett várakoznia.

– Iszunk még egy kávét ? – kérdeztem Marúánt és letettem a műanyag palackot a ke‑
zemből. Üres volt már, unalmamban játszottam vele.

– Ihatunk.
– Itnén ahua szada – kiabáltam hátra a pincérnek, aki bólintott, majd hátracsoszogott 

az egység kormos konyhájába. Bámultam, hogy piszkos a lába. A kávézóban mindenki 
mocskos volt, beleértve engem is. A por tette ezt, a levegőben lebegő finom sivatagi ho‑
mok. Rátapad az ember bőrére, az izzadtsággal keveredve elszínezi a ruhát. Marúán a ha‑
tár acélkapujánál összegyűlő tömeget figyelte. Az emberek kétségbeesetten pereltek a gép‑
pisztolyos Hamász katonákkal, de senkinek sem nyitották ki a kaput.

– Tudod, azon gondolkodtam, hogy te nem is arabul beszélsz – mondta Marúán.
– Hanem ?
– Egyiptomiul.
– És az baj ?
– Nem baj, csak nem arab.
– Már hogyne lenne arab. Csak néhány hang különbözik.
– Akkor sem arab. A palesztin sem arab.
– Akkor mi az arab ?
– A Korán, az az. A többi mind dialektus.
A pincér kihozta a kávékat és letette az asztalra, egy háromdecis üvegpohárban vizet is 

hozott. A vízben rozsdadarabkák lebegtek. Marúán gondolkodás nélkül felhajtotta a vi‑
zet, majd rágyújtott.

– A Hamász‑tiszt azt mondta, hogy majd idejön az útleveleddel és szól, hogy mikor 
mehetsz át.

– Rendben.
– A kazettákat eltetted ?
– Igen. Az alsógatyámban vannak.
– Jó. Nem fognak megmotozni, ne aggódj.
– Nem aggódom.
– Jó kis anyag, nem ? Mármint sok pénzt ér.
– Igen. Jó anyag.
Hátradőltem a székben. Az ingemet azonnal átverte az izzadtság. Éreztem a kazetták nyo‑

mását a bőrömön. Férfiak beszéltek rajtuk, arról, hogyan ölte meg, nyomorította meg csa‑
ládtagjaikat a Hamász‑kormányzat. Tényleg jó anyag volt, sokat dolgoztunk érte. Marúan 
titokban, éjjelre szervezett meg minden találkozót. Megdöbbentő elszántsággal dolgozott, 

Valahol a határon
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félelem nélkül. Ha lebukunk, őt probléma nélkül kivégezhette volna a Hamász. Elővet‑
tem a cigarettámat és rágyújtottam, a leszívott füst semmivel sem volt forróbb a levegőnél.

– Ez a legrosszabb, ez a várakozás – mondtam.
– Még mindig átmehetünk az alagúton. Majd azt mondod Egyiptomban, hogy elvesz‑

tetted az útleveledet. És akkor mehetünk együtt.
– Azt hittem, ezt már megbeszéltük, Márúán. Nem mehetek ki alagúton, mert nem 

alagúton jöttem. Nem kockáztathatom, hogy kiutasítsanak Egyiptomból.
– Tudom, tudom. Csak hiányozni fogsz, testvér.
– Egy hét, Marúán. Az semmi. Beszélek a konzullal, aki levelet küld, hogy kiengedje‑

nek, aztán lejövök érted Árisba.
– És ha nem küld levelet ?
– Küld. A barátom.
– Akkor is jobb lenne veled menni.
– Én is jobban örülnék, de nem lehet. De csak egy hetet kell kivárnod. Utána elme‑

gyünk, és az operatőrömként fogsz dolgozni. Megnézzük a szudáni menekülttáborokat. 
Egy csomó pénzt fogunk keresni.

– Nem érdekel a pénz.
– Tudom.
– Csak veled akarok menni, el az istenverte Gázából. Ez az ördög paradicsoma. Menj át 

a határon és várj meg Rafahban. Én átmegyek az alagúton. Akkor mehetünk együtt Kairóba.
– És mit fogsz csinálni papírok nélkül ? Vissza fognak toloncolni ! A konzul sem fog tud‑

ni segíteni, ha nem érvényes papírokkal jössz be Egyiptomba. – Hangosabban mondtam, 
mint kellett volna, többen is az asztalunk felé fordultak.

– Egy hét, Marúán. Csak egy hét – folytattam halkabban. – De ezt már megbeszéltük.
– Rendben. Majd meghúzom magam.
– Azt mondtad, nem lesz semmi baj. Ha baj lesz, akkor nem hagylak itt.
– A Hamász biztosan ki akar majd hallgatni, mert tudják, hogy veled voltam.”
– És mit fogsz csinálni ?
– Meghúzom magam a rokonoknál Khan Júniszban. Nem lesz baj, ha nem megy le a vi‑

deó a tévén, amíg itt vagyok. Ugye nem megy le ?
– Persze hogy nem.
– És egy hét, és jössz. Mindenképpen jössz, ugye ?
– Ezt már megbeszéltük. Egy hét múlva itt leszek érted. Nem értem, mért kell megint 

erről beszélnünk.
– Ne haragudj. A meleg miatt van. Az ember ideges lesz ettől a hőségtől. Iszol még va‑

lamit, testvér ?
– Nem, elegem van ebből a kávézóból.
– Én hozok egy vizet.
– Rendben.
Felállt és a kávézó hátsó részébe ment, ahol a pincér éppen italokat rakott fel a tálcára. 

Izzadtság ült ki a homlokomra, belefolyt a szemembe. Zsebkendőt vettem elő és törölget‑
ni kezdtem az arcomat. Arra gondoltam, hogy minden konfliktus egyforma, hogy maxi‑
mum a tájegység változik minimálisan, de a háborúban eltöltött idő mindig ugyanaz. Er‑
ről szól a háború, a várakozásról. Vársz, hogy történjen valami. Vársz egy hotelszobában, 
egy kávézóban, vársz a frontvonalon, a tábortűz mellett, és közben úgy teszel, mintha len‑
ne esélyed megérteni, mi történik. Nincs. Ha történik is valami, túl gyorsan történik ah‑
hoz, hogy felfogd. Mire megérted, már újra várakozol. Az a munkád, hogy eladd mások 
privát poklát, úgy, mintha értenéd vagy közöd lenne hozzá.

Marúán visszajött az asztalhoz, a kezében egy üveg ásványvízzel. Leült és teletöltötte 
a poharát.

– Odanéz – mondta és a kávéház bejárata felé mutatott. Egy fekete BMW fékezett le 
a kávézó előtt, sötétített ablakai mindent visszatükröztek. Kinyílt az ajtaja, egy harminc 
körüli, kopasz férfi szállt ki belőle, Armani öltönyben és lakkcipőben. Szürreális látvány 
volt a koszos várakozók között.

– Nézd meg, ez egy gyilkos.
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– Miből gondolod ?
– Csak figyelj.
Amint meglátta a férfit, a pincér kirohant. Nem hallottuk, mit beszélnek, de rendelhe‑

tett, mert a felszolgáló hátrasietett a hűtőhöz és kivett egy palack vizet.
– Neki nem kell várnia – mondta Marúán. – A Hamász gyilkosainak nem kell vára‑

koznia semmire.
– Miből gondolod, hogy gyilkos ?
– Csak a gyilkosoknak van ilyen a szeme. Nézd meg a tekintetét. Olyan lesz a szemük, 

mint az üveg.
– Én nem látok semmit. Honnan veszed ?
– Palesztin vagyok. Ismerek pár gyilkost.
Bámultam a  férfit, de nem láttam semmi különöset a  tekintetében. A szeme sárgás‑

zöld volt és unott.
Nem tudtam elképzelni az elegáns öltönyében, ahogyan keresztüllövi valakinek a lábát. 

Pedig ez volt a gyakorlat a Gázai övezetben. Éjjel megfogták a túl sokat beszélőt, a térdéhez 
nyomták a puska csövét és úgy lőtték meg, hogy a golyó porrá zúzza az egész lábszárcson‑
tot és a sarkán jöjjön ki. Lábszárcsont nélkül senki sem tud lábra állni, általában amputálni 
kell az egész lábat, térdtől lefelé. A másik módszer az volt, hogy a házak tetejéről lökték le 
az embereket. Előfordult, hogy nem is kellett lökni, elég volt emlékeztetni az illetőt, hogy 
családja és gyerekei vannak, máris ugrott magától. Erről beszéltek az interjúalanyaink az 
elmúlt napokban, ezeket a történeteket vittem ki magammal Gázából az alsógatyámban.

– Gyilkosnak kellett volna mennem – mondta Marúán. – Szerinted jó gyilkos lennék ?
– Nem hiszem, hogy jó gyilkos lennél. Túl érzelgős vagy.
– Ez igaz. De megpróbálhatnám.
– Ne beszélj baromságokat. Dehogy próbálhatnád meg. Túl okos vagy gyilkosnak.
– Az nem számít. Mindenképpen jobban élnék, mint most. Csak a szemem. Sajnál‑

nám a szememet.
A pincér kivitte a vizet az öltönyös férfinak, az pénzt adott neki, majd visszaült az au‑

tóba és továbbhajtott. A katonák szélesre tárták a kaput a kocsi előtt és puskatussal félre‑
lökdösték a tömeget. Az egész jelenet nem tartott öt percnél tovább.

– Na látod, megmondtam. A gyilkosoknak nem kell várnia.
– Lehet, hogy diplomata volt vagy politikus.
– Gyilkos volt, ha mondom. Adj egy cigit, légy szíves. Az enyém elfogyott.
Odanyújtottam a csomagot, Marúán kivett egy szálat és rágyújtott. Kint általános volt 

a hangzavar, sokan követelték kétségbeesetten, hogy engedjék át őket. Nem beszéltünk, 
csak bámultuk a nagy bőröndökkel várakozó családokat, a rohangáló gyerekeket. Néhány 
perc után egy fekete ruhás Hamász‑katona jött be a kávézóba. Arcáról dőlt a veríték, be‑
nedvesítette hosszú fekete szakállát is, ami csillogott a napon.

– Külföldi ! – kiáltotta el magát.
– Ez te vagy – mondta Marúán és intett a katonának. Odalépett az asztalunkhoz.
– Itt az útleveled, külföldi. Átmehetsz. Megjött az engedély az egyiptomiaktól. Gye‑

re utánam.
Felálltunk az asztaltól, átvágtunk a kapuhoz vezető földúton a tömegben. A kaput rés‑

nyire nyitották a katonák, mindketten beléptünk rajta. Egy bódé állt a szögesdrót kerítés 
mellett, a szakállas katona beadta az útlevelemet, hogy felírják az adataimat.

– Nagyon jó utat, testvér – mondta Marúán és megölelt.
– Ugye biztos, hogy visszajössz.
– Igen, biztos.
– Jó. Várni foglak, minden nap. Csak egy hét.
– Igen, csak egy hét.
Visszakaptam az útlevelemet, és taxival mentem át az egyiptomi oldalhoz. Az átkelő üres 

volt, gyorsan lepecsételték a vízumot. A határ előtt egy beduinnal alkudtam meg a fuvarra 
Kairóig, egy ütött‑kopott sárga Mercedes kombival mentünk. Az anyósülésen ültem, a ho‑
rizont barna volt, a sivatag felől közeledett a vihar. Hosszasan bámultam az arcomat a vis‑
szapillantó tükörben, a szemeimet méregetve. Ugyanolyanok voltak, mint mindig.   
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