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„Csak annyit tehetünk, hogy mindig szem előtt tartjuk: minden élőlény törekszik a mértani
haladvány szerinti szaporodásra, és életének vagy az adott évnek egyik szakaszában,

nemzedékenként vagy nagyobb időközönként, mindegyiküknek meg kell küzdenie a létéért, és nagy
számban el kell pusztulnia. Ha belegondolunk ebbe a küzdelembe, azzal a hittel vigasztalhatjuk

magunkat, hogy a természetben folyó háború nem folyamatos, nem kíséri félelem, a halál rendszerint
azonnali, és hogy az életerősek, az egészségesek és az ügyesek maradnak életben és szaporodnak

tovább.”
Charles Darwin
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Soha többé békazabáló kurvát – gondolja a német katona, ahogy ott térdepel a homokban, a

normandiai parton és érzi, hogy viszketni kezd az ágyéka. Tessék, mindjárt itt az offenzíva mindenki
az életét félti, neki meg talán az lesz a végső gondolata, az utolsó élménye erről a világról, mielőtt
kivérez, hogy eszméletlenül csíp a makkja. Próbálja tehát diszkréten megvakarni a szerszámát, majd
a lába közé veszi a puskát és élvezi kicsit a fegyver hűsét. A társainak láthatóan nem tűnik fel, riadt
tekintetük  a  tengerbe  lóg  és  úszóként  a  félelem  színű  hullámok  hátán  lovagol  –  az  érkező
csapatszállítókat figyelik, ezeket az óriás fém-konténereket, amikből néhány pillanat múlva kirajzik
majd az ellenség. Csak akkor fordítják a katona felé tekintetüket, amikor fojtott hangon megszólal a
La Marseillaise. Előre ország népe, harcra. Ma győzelem vár, hív hazánk! Mindez persze franciául. A
német katona pedig riadtan eszmél rá, hogy a szabadság himnusza a gatyájából zeng – a buzis
francia szavakat valahogy a húgycsőnyílása formálja.

– Was ist das? – hüledezik egy náci társa, szeme majd kiesik üregéből, a katona pedig izzadni kezd:
– Kurva rádió, máris kikapcsolom… – És elengedi a fegyverét, két kézzel markolja a farkát, de még
így is hallani, ahogy énekel a pöcse: L'étendard sanglant est levé!

Hiába,  előre figyelmeztették,  miféle ocsmány ragályok tombolnak az itteni  kupikban – sokan
megkockáztatták,  hogy  a  helyi  szajhák  a  francia  katonák  helyett  harcolnak,  s  így  próbálják
visszaverni  a  németeket:  rájuk ragasztanak minden szarságot,  amitől  az  ember cerkája vagy a
francia himnuszt kezdi dalolni, vagy épp növekedni kezd a húgycsövében az Eiffel-torony aprócska
mása. Ez valójában egy halálos féreg, egy parazita, ami a húgycsövön keresztül felúszik, és a tüskéi
segítségével  befészkeli  magát  a  húgyvezetékbe.  Vérrel  és  testszövettel  tömi  magát,  a  teste
megnagyobbodik  az  elfogyasztott  vérmennyiségnek  köszönhetően.  Megeszi  a  nyálkahártyát  és
szöveteket, amíg a vérzés meg nem öli őt vagy a gazdát. De legtöbbször persze a gazdát.

Kurvára remélem, hogy ez csak a Marseillaise-kór, gondolja a katona, és már átkozza is magát,
minek folytatta a dolgot tegnap este, miután érezte, hogy elszakad a gumi. Az az ócska francia
ribanc! Ezeknek már külön technikájuk van rá, hogy elszakítsák a hüvelyükön belül az óvszert. Talán
minden este az intim izmaikat edzik, feldugott banánokat hámoznak meg vagy golyókat rágnak a
beléjük száradt spermából, miképp a kagylók gyöngyöket formálnak a koszból.

– Te meg mit fogdosod itt magad köztünk? Köcsög vagy? – morog rá egy Fritz nevű baka, akinek
persze nincsenek ilyen gondjai (gondolja a muzsikáló péniszű katona), hisz a drága Fritz mindig talál
magának szeretőt a hadseregen belül, nincs rászorulva a párizsi szajhákra. Ő az über übermensch
csúcspéldánya: kék szemei valósággal ragyognak, szőke haja a napnál is fényesebb, sima képe,
duzzadó izmai, ruganyos alakja – mind-mind kiolthatatlan vágyat ébresztenek az SS katonák és a
hithű  nemzeti  szocialisták  között.  És  még  csak  titkolnia  sem  kell  a  dolgot.  Igaz,  hogy  a
homoszexualitás súlyos bűn és tűzzel-vassal írtja a párt, ám Fritzet kedvére kefélheti mindenki:
hiszen az übermensch szépségnek még a férfiak sem tudnak ellenállni, és erre bizony büszke a párt.
Hogy Fritz megkülönböztesse magát a mezei homoszexuálisoktól, folyton a buzikat szidja. Még az
időjárásról  sem tud anélkül társalogni,  hogy ki  ne fejtse,  a legjobb lenne, ha az összes ragyás
homárba belecsapna a dupla S alakú villám. Fritz bizony folyton nyitva tartotta a szemét, készen rá,
hogy leleplezze a homikat maga körül. Miközben a farkukat szopta, vagy épp széttárta szőke pihés
übermensch combjait  társai  előtt,  felajánlva apró,  rózsás ánuszát,  amire a Führer is  bizonyára
büszkeség-könnyekkel  a  szemében vetne  pillantást  (–  Ja,  ja,  ilyen  egy  igazi  német  segg!),  azt
méregette, vajon nem tősgyökeres homoszexuális-e a partnere.

– Kopj le Fritz, ez csak a rádió! – morog a katona a szőke überfickóra, miközben hímvesszeje a



boldog harcról dúdol.

– Ilyen kicsi rádió? Na és miért raktál egyet a gatyádba? – akadékoskodik tovább az árja bájgúnár.
– Talán ennyire felizgat a férfibemondók hangja?

– Ezek lányok, ha nem hallanád! – vág vissza a katona.

– Gyerekek – javítja ki Fritz.

– Kislányok – teszi hozzá a daloló péniszű fickó.

– Lehetnek akár kisfiúk is. Ilyen korban még nehéz eldönteni. Hallottál már ministráns fiúkat
énekelni a templomban? – Fritz kérdése egy ideig ott csüng a levegőben. Mikor tudatosul benne,
hogy nem kap feleletet, visszafüggeszti tekintetét a vízen lebegő csapatszállítókra. A katona pedig
elképzeli, amint tarkón lövi ezt az idiótát. Nem elég, hogy mindjárt megdöglenek, ennek még mindig
azon jár az agya, ki buzi és ki nem. Talán attól fél, hogy közösködnie kell majd a tömegsíron néhány
csírával. De a katona rá se néz többet Fritzre. Próbálja inkább úgy szorongatni az ágyékát, hogy
egyetlen dallamfoszlány se jusson át a markán.

Talán ha véletlenül tökön lőné magát a harc során, elhallgatna – gondolja a német katona, de erre
persze kifut a vér az arcából. Nem, nem, akkor már inkább fejbe lövi magát, semmi kedve pénisz
nélkül  éldegélni.  Kérdés  persze,  hogyha meghalna,  elhallgatna-e  a  hímtagja,  vagy áradna csak
tovább a farkából a francia himnusz. Úgy aztán biztosan nem szállítanák haza a testét, hogy a jó öreg
német anyaföldbe temessék.

Ekkor valaki vállon veregeti. Jürgen az. A jó öreg Jürgen. És azt mondja: – Szarjad le haver, az én
pöcsöm egész múlthéten Villon-t szavalt.

A katona döbbenten néz rá.

– És… És hogy múlt el?

– Egyszerű a kúra, barátom! – kuncog Jürgen. – Csak meg kell döngetni egy vérbeli germán csajt
és volt-nincs. Nem olyan könnyű persze német spinéket találni errefelé, de ismerek pár földalatti
bunker-kuplerájt. Ha túléljük ezt a szart, majd kezelésbe vetetlek Helgával.

A katonának erre felragyog a képe. Mégis van remény. Persze a neheze még ezután jön: túlélni a
csatát. A hatalmas, lebegő fémkonténerekre néz. Mintha egy helyben állnának, mégis, valahányszor
odapillant, közelebb vannak a parthoz. És hogy mit fognak magukból kiokádni… Reszkető gyomorral
gondol vissza a fekete-fehér oktatófilmre, amit néhány hónapja levetítettek nekik. A félelem görcsbe
rántja a gyomrát, s egy pillanatra még a lába között daloló húsdarabról is képes megfeledkezni.

Túl fogod élni – biztatja magát.  – Túléled, aztán ünneplésként meghágod Helgát.  Vagy nem.
Leszerelteted magad a hadseregtől, és hazamész szépen. Hallgatni életed végéig a La Marseillaise-t.
Talán még az is jobb, mint befeküdni a húsdarálóba. Kurva háború. Hát hiányzott ez neki? Persze,
taroljuk le szépen egész Európát, éljen a Harmadik Birodalom meg minden, de mégis: nem volt jobb
otthon, a kis faluban, abban a cseszett tejgazdaságban? Hány tehénfejő lányt megdöntött, és azok
aztán tudtak bánni az ujjaikkal. Esti sörök a sarki kocsmában, ahol Bruno bácsi mindig ugyanazt a
szar viccet nyomatta: – Ha veszel nekem egy kupával, mondok egy titkot. – Az ember persze vett neki.
Az meg egy hajtásra lenyomta az egész korsót – ilyet még nem láttál –, aztán akkorát böfögött, hogy
beleremegett a kricsmi. – Na, hát ez volt a titok! – Verte csontos térdét Bruno bácsi, te pedig vele
röhögtél,  pedig  kurvára  nem találtad  viccesnek  már  elsőre  sem.  De  mindig  ez  volt:  nevettél
mindenen, amin mások is nevettek, vigyorogtál a falusi napokon, amikor sugárban okádott a nép,



vagy épp táncoltál, amikor mindenki táncolt. Mégis, hogy hiányoznak azok az idők! Reggel nem azzal
a gondolattal keltél, hogy ez az utolsó napod itt a földön, és amikor azt mondtad valakinek, hogy
jövőhéten találkoztok, még nem lebegett ott a bizonytalanság a koponyacsontodban, hogy talán
egyikőtök sem éri meg a következő hetet. Amikor az első világháború véget ért mindenki azt mondta,
nem lesz több ilyen földindulás. Akinek van esze, tanult a leckéből. Németország pedig nem hülye.
De aztán persze mégis mindig kiderül: csak sok itt a hülye.

– És hogy ha kell, mind sorban állunk! – zengi most gyerekhangon a pénisze. A katonának pedig
nincs több ideje ezen gondolkodni, mert a csapatszállítók már a homokba fúródtak és nyílik ki az
ajtajuk. Izzadt ujjak dobolnak a fegyverek ravaszán. Még Fritz is gyorsabban veszi a levegőt – mintha
épp hátulról toszná egy SS katona, akiről próbálja kideríteni, homoszexuális-e titokban. De most
talán még neki sem ezen jár az agya. Ahogy Jürgen sem gondol most Helgára. Amikor az ember élete
a tét, még a szex is másodlagos. Talán mégiscsak tudna farok nélkül élni… Nem lenne persze könnyű,
de legalább élne. Talán pöcs nélkül felfedezné az élet más szépségeit. Beléjük merülne. Nem hagyná,
hogy elvonják a figyelmét a lányok. Fogpiszkálóból tákolna hajókat. Vagy megépítené azt a pisztráng
farmot, amire mindig is vágyott, amióta csak gyerekkorában a kezébe került a „Hogyan építsünk
pisztrángfarmot”  című  könyv  egy  rozoga,  nehézkesen  lefordított  kiadása.  Az  életben  annyi
mindennel elütheti az idejét az ember, nem csak a baszással. Egyedül a Führer mániája az, hogy az
igazi német férfi két dologra jó: a szent ügy érdekében vagy a vérét vagy az ondóját folyatja.

Ebben  a  pillanatban  dermesztő  visítás  rázza  meg  a  partot.  A  nyitott  ajtajú  csapatszállítók
belsejéből érkezik, fémesen visszhangzik, borzalmas; olyan, mintha egy nőt nyúznának. Majd egy
mélyebb ordítás követi. A hullámok is szétrobbannak tőle, a német katonák tejszőke szőre az égnek
áll.  És  ekkor kiviharzanak az  ellenséges csapatok:  olyan gyorsak,  hogy az  ember először  csak
elmosódott zöld foltoknak látja őket. Majd körvonalaik megerősödnek. Két méter magas, hosszú
farkú  gyíkok,  hatalmas  karommal  izmos  lábukon.  A  német  katona  visszagondol  a  fekete-fehér
oktatófilmre,  amely  deinonychus-ként  emlegette  ezeket  a  teremtményeket,  mégis  mindenki
velociraptoroknak,  még  inkább  raptoroknak  hívta  őket.


