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…megszoktam már a légvédelmi szirénákat. A frizurámról meg
már ne is beszéljünk. Azóta nem tudok elmenni egy tisztességes
fodrászhoz, mióta bevonultak a gépek a fővárosba. Most nézd meg
a fejem, összevissza áll, tudod, ki vágta utoljára? Valami tábori
borbély a népligeti barikádnál. 2067. május 13.-tól a feje tetején
áll a világ, és ez az idegeimre megy. Ugye, mindenki a Harmadik
Világháborúról beszél, hogy meg lett mondva, hogyha a
hozzáállás nem van változva, akkor ez lesz, és ki lesz törve.
Mivel az emberiség már nem állat többé – végül is a
legmodernebb időket éljük - rájöttek, hogy nem kell annyi emberéletet beáldozni egy hülye világháború
miatt, hiszen meg van már a haditechnika is kellően fejlődve, ezért sokszor hatékonyabb lenne egy gépi
háború. Így is lett, és ez megy most. Zakatolnak, lépkednek, repülnek és lőnek. Ha olyan a programjuk –
az ENSZ szabályozások miatt többnyire olyan – nem ölnek, nem oltanak ki emberi életet, csak
bénítanak és túszul ejtenek. Elfognak, elraknak a zsebükbe, este pedig kiürítenek a hadifogoly
telepeknél. Szép és civilizált háború ez, már-már egy nagy társasjáték… lenne, ha a leomló hidak és
épületek nem temetnének maguk alá senkit. Szóval, a robotok többnyire csak túszt gyűjtenek, de ha
valaki pofán lövi őket, akkor viszonozzák a tüzet, és azt már halálosan. Azt olvastam az ingyen szórt
Népszavában, hogy a japán masina, ez a hat méter magas robotizé a gyomrában szállítja a bázisra az
aznap leszüretelt fogolytermést, majd ott leguggol, mintha kakálni készülne, és kinyomja az illetőket, a
katonák meg összekapkodják őket, mielőtt elszaladnának. Én még nem láttam, de muris lehet.
Robotgépek. Már csak a csóró országok használnak fajin robot helyett emberi erőforrást, meg élő
katonát. Amelyik ország tehetős, az robotot tol a frontra. Hát nekünk magyaroknak csak 30 darab
négylábú robotunk volt, egészen retró darabok. Még 2021-ben, a németektől vettük használtan, ők
voltak a „hannoveri fiúk”, de szegényeket már a Kitörés elején, pár óra alatt szarrá lőtték a berepülő
japán szuperrobotok a vecsési barikádnál. Nem kár értük, ócskán néztek ki, mint a Birodalmi Lépegetők
abból az ősrégi filmből: a bádog szarok úgy gyulladtak ki, mintha papírból lettek volna. Pedig a
NapiBlikk címoldalán még milyen hetykén pózoltak, egymás vállát csapkodva nagy bátran!
Ételosztás volt a Blahán, de utána nem csavaroghattam el, mert rögtön kezdődött a lakossági fórum a
Corvin Centerben. Nehéz nőnek lenni, ha zajlik a háború a fejed fölött. Ezek a napok már mind nehéz
napok egy nőnek.
Vigyázz már, kit lökdössél, bunkó kerületi zsoldos!
Ez az egész azután történt, hogy XVIII. Jázmin pápát Kubába hurcolták a szélsőbal szélsőszélsőségesek. A cég, ahol dolgoztam, sajnos már megszűnt, az irodaépülettel együtt, amikor Jelölettalálat érte. A Jelölet-találat a környezetbarát háború előfutára, de ezt a lézerlövedéket nem sok ország
használja. Az a lényege, hogy becsapódás előtt a torpedó lelassít, majd megáll, a megsemmisítendő
épületet nem rombolja le, csupán megjelöli, milliónyi apró lézerlábat lövell rá, így a nem-leromboltépület elpusztulása jól látható este is. Éjszaka vörösen izzik az egész, nagyon szép. Ilyenkor stratégiailag
minden érintettnek el kell fogadnia, hogy az épület elméletileg halott, a találat után pedig 3 órája van
minden emberi jelenlétnek evakuálódni az objektumból.
Reggel nyuszi-belsőséget találtam a Klinikáknál, a beomlott metrókijárat mellett, azt fogyasztottam
ebédre is.
Még élünk. És az a lényeg.

