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Kovács Ákos 
 

Virtualito  
 
 
 

 
Cape Canaveral, Vállalkozók utcája 46, 2023-05-17, 23 óra 48 perc 
 
A szúnyog úgy érezte, eljött az ı ideje. Ötpercnyi cikázás után két lehetséges 

táplálékforrást sikerült beazonosítania, majd rövid töprengés után döntött, s a közelebbit 
választva lecsapott. Mohón szívta magába az éltetı nedőt, miközben a csodálatos hely 
hımérsékletét és illatát memorizálta. Szándéka szerint a másik oázist is meg akarta látogatni, 
ám ez az elsı úgy ontotta magából a táplálékot, hogy szinte beleszédült. Minden szippantással 
egyre kövérebb lett, óvatossága – túlélésének és sikereinek eddigi záloga – a múlt idıtlen 
ködébe veszett. Hol volt már az egykori riadt, minden apró rezdülésre felreppenı ifjú, aki 
félelmével pótolta idısebb társai tapasztalatát. Ez a jó félelem, mely felért ezer év 
felhalmozott tudásával, számára is észrevétlenül változott át a rutin abnormális 
magabiztosságává. Mámor! Csak ez maradt meg ısanyái bölcs körültekintésébıl; a hedonista 
életigenlés, az élvezetek feneketlen habzsolása, a vég nélküli bódulat, ami már a túlélés 
határait feszegette. Ez a csalfa homály átláthatatlan függönyként takarta el a kegyetlen 
valóságot: mind kövérebb, immár repülésre képtelen torz önmagát. 

A Kánaán megremegett alatta. Szívókája kicsúszott, kétségbeesetten próbált verdesni 
erıtlen szárnyaival, de a sorsát immár ismeretlen hatalom irányította. A rengés 
elképzelhetetlen nagyságúvá erısödött, elvesztette maga alól a talajt, és rövid zuhanás után 
félelmetes, sötét veremben találta magát. 

Elmer Elkington felemelte a fejét. Bamba szemekkel meredt az elıtte tükrözıdı monitorra, 
sikertelenül próbálva felidézni az elmúlt perceket. Orrán pici vércsepp csillogott. Megvakarta, 
sikeresen elkenve a falánk szúnyog hátrahagyott táplálékát. Elaludtam, döbbent rá. Jobbra 
kapta a fejét: kolléganıje, Lanelle Kromer éppen hatalmasat ásítva törölgette kancsal szemeit 
vastag szemüvege mögött. Az ébredezık bárgyúságával pislogtak egymásra, majd zavartan 
elkapták tekintetüket. 

– Khm… Lanelle, kérsz kávét? – kérdezte Elmer reszelıs hangon. Lebuktam? – igen, 
biztos meglátott. Az órájára pislogott: mindjárt éjfél, vajon mennyi idı eshetett ki, 
morfondírozott magában. Remélte, a lány nem vett észre semmit. Még elkotyogja az apjának, 
és napokig hallgathatja a lelki fröccsöt a megfontolt vezetı – leendı vezetı, fiam, ami 
hamarosan leszel, prédikált a szigorú mutatóujj az orra elıtt – felelısségérıl. 

– Igen, kérek, Mr. Elkington – jött a lány bizonytalan válasza. 
Elmer köpenye felsı zsebébe akasztva tollát, elindult az automata felé. Futó pillantást 

vetett az üvegen keresztül a távolba, és huszonöt éve abban a pillanatban megtriplázódott: 
haja megıszült, felül erısen kopaszodni kezdett, ráncoktól terhelt bıre kiszáradva csüngött a 
testén, remegı lábai alig bírták megtartani. Az idı múlását tagadó fiatal szervezetének hála, 
ez az érzés csak egy-két másodpercig tartott, de az életerıs Elmer sem tudta ilyen rövid idı 
alatt feldolgozni a látványt. Nem hitt a szemének, s ezt az agyában lejátszódó kémiai 
folyamatok a következı gondolatot generálva erısítették meg: „Nem hiszek a szememnek!”. 

Kezét elırenyújtva dadogni kezdett. 
– Lan… elle! El… ellopták a… – Addigra már a nı is tátott szájjal bámult ki az ablakon, 

de halk nyikkanáson kívül több hang nem érkezett felıle. 
Az indítóállvány üresen állt, az őrsikló nem volt sehol. Helyén zöld színő, élére állított, 

húsz méter átmérıjő korong támaszkodott a magasba nyúló tartószerkezetnek, mintha egy 
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elhibázott dobás után landolt volna ilyen furcsán a sportszer, a gigászi diszkoszvetı 
jóvoltából. 

Elmer felsı zsebének fogságában a szabadulni igyekvı, kövér szúnyog ismeretlen ragacsot 
fedezett fel. Csúcsos valaminek a végébıl nedő szivárgott, és roppant csábítónak tőnt az illata. 
Habozás nélkül belenyomta szívókáját a kék tintába. A második szívás után, mielıtt 
elvesztette volna eszméletét, megfogadta, hogy bármilyen formában térjen is vissza az örök 
körforgás soha véget nem érı forgatagába, megkeresi démoni gyilkosát, és saját mérgébe 
fojtja. 

Elmer magához tért. 
– Ügyeletes biztonsági egység azonnal az őrsiklóhoz… illetve a kilövıálláshoz! – ordította 

a mikrofonba, és az ajtó felé lódult: – Lanelle, hívd az elnököt! – vetette hátra az utasítást 
kolléganıjének. 

– Az elnököt, én? – A nıt ez jobban megdöbbentette, mint az elveszett őrsikló. 
Elmer megtorpant. 
– Nelsont, a karbantartót, azonnal hozza a kulcsokat! Az elnök még ráér – tette hozzá 

nagyot nyelve. – És apának egy szót se! – Lanelle tátott szájjal meredt a fiú után. 
Elmer bevágódott az „Elkington és Elkington” cégjelzéső autóba, és már robogott is a 

kilövı irányába. Mire az elkerített biztonsági sávhoz érkezett, Nelson már a kapunál várta. 
– Üdvözlöm, Mr. Elkington! Szép esténk van, ugye? – kedélyeskedett az ügyeletes 

biztonsági egység. 
– ’stét, Nelson – hadarta a fiatalember. – Itt van a platform biztonsági kulcsa? 
– Tessék a kulcs – adta át Elmernek különös formájú eszközt. – Várjon, Mr. Elkington, 

elıbb a kód jön! – figyelmeztette az öreg. 
– Ja, persze – morogta viszketı orrát vakarászva –, mi a kód? 
Az öreg maga felé fordította a tenyerét: 
– 1 2 3 4 5. 
Elmer bepötyögte, betette a kulcsot, ám az nem fordult el. Erılködött, azután abbahagyta. 
– Bemásszunk? – nézett savanyúan Nelsonra. 
– Pillanat – kapta ki a kulcsot a kezébıl az öreg. Overallja mélyébıl ráspolyt varázsolt elı, 

és kidugott nyelvvel vad reszelésbe fogott. 
– Tessék – adta vissza fél perc múlva fınökének. 
A kapu végre kinyílt. A Elmer intett az öregnek, beugrottak a kocsiba, s már száguldottak 

is tovább. 
– Nelson, eltőnt a Barracuda – szólt drámai hangon Elmer, miközben vadul nyomta a gázt. 
– Ellopták a kocsiját? 
– Az őrsiklót az állványról, jóember! – kiabált ekkora értetlenség láttán hosszú, fekete 

haját idegesen hátrasimítva. 
– Ja, azt hittem a Carnationt indítjuk – hümmögött a karbantartó. 
Elmer meghökkent. Próbálta emlékezetébe idézni a repülési tervet, de nem sikerült. 

Mindegy, lényeg, hogy a hajó eltőnt. Ha reggelig nem kerül elı, nagy baj lesz. Még a végén 
apja levonja a zsebpénzébıl, és oda a görögországi nyaralás. 

Odaértek. Némán álltak a vízparton, nézték a hihetetlent: a kilövıállásnak támaszkodó 
diszkoszt széles, csillogó viző tó vette körül. Elıttük keskeny szivárványhíd nyújtózkodott a 
parttól a platformig. Mellette cirádás postaláda ásítozott, összetekert papírlapot rejtve a 
mélyén. 

Nelson odalépett, kivette a papírt, rövid ideig böngészte, aztán fınöke kezébe nyomta. 
Elmer éppen azon töprengett, hol lehet a régi horgászfelszerelése; ha leadta az ügyeletet, kijön 
fenekezni. Nelson türelmetlen köhécselésére az érthetetlen krikszkrakszot kezdte 
tanulmányozni, ám nem lett sokkal okosabb. 

– Mi lehet ez? – tőnıdött. 
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Nelson a papírt, fürkészte, majd megvonta a vállát. 
– Adásvételi szerzıdés. 
– Miiiii? 
Megriadt béka vetette magát gyorsan a vízbe. 
– Itt írja – bökött oda a karbantartó. 
– Mit ír? Milyen nyelven? – Elmert a gutaütés kerülgette. 
– Olmék. Szerencsénk, hogy az olmék kultúra hobbim – húzta ki magát büszkén az öreg. 
– Szerencsénk – adta meg magát Elmer nagyot sóhajtva. – És mit ír? 
– Mindent azért én sem értek, de a lényeg, hogy a Carnation… 
– Barracuda – fogadni mert volna, hogy neki van igaza. 
Az öreg felpislogott. 
– …Barracuda csillaghajót… csillaghajó, hmm… szóval elcserélik erre itt, ni – mutatott a 

platformnak támaszkodó korongra.– Ez is valamilyen őrhajó, csak jóval régebbi, és ezért 
ráfizetnek még ötszáz virtualito értékkülönbözetet. 

– Az hol van? – csapott le az utolsó szavakra Elmer. Akármit is takart, az ötszáz nem tőnt 
túl soknak. 

Nelson körbeszimatolt, belesett a postaládába is. 
– Fogalmam sincs – vallotta be rövid tőnıdés után. 
– De kik fizetnek rá? 
Az öreg karbantartó szó nélkül megvonta a vállát. Elmer egyre távolabbinak látta a görög 

nyaralást. 
 
 
 
A Hold túlsó oldala, négyszázezer km-re a Földtıl, 2023-05-17, 23 óra 50 perc 
 
– Juhúúúúú! – visította önfeledten Jukneeour, faltól-falig csapódva a súlytalanság 

megunhatatlan gyönyörében. 
– Ez hihetetlen – kacagott hangosan Yokdiyem is. Veszettül kapálózott vékony 

seprőnyélkezeivel, az ütközést azonban nem tudta elkerülni: feléje száguldó barátja hasának 
csapódott. Egymásról lepattanva, az őrsikló átellenes végében találtak kapaszkodót, hogy 
kilihegjék az elızı percek tombolását. 

A hajó mőszerein lógva leginkább két megolvadt hóemberhez hasonlítottak, mintha a 
tavasz megunván áldásos tevékenységét, rövid visszavonulót fújva, alábbhagyott volna a 
szénszemőek kínzásával, hogy jót kacagjon az eredményen. 

– Igazam volt? – kérdezte Jukneeour sipítva, barátnıjére függesztve hatalmas fekete 
szemeit. 

– Igen, Jukneeour’kdiémekknsopooennn’eeiplkoabcáiondúdk’bsleeeıldüdükedj’neeoux – 
válaszolta a lány. Szerette becézni a fiút, s tudta, Jukneeour is kedveli, így szólítja. – Imádlak 
drága, Jukneeour’kdiémekknsopooennn’eeiplkoabcáiondúdk’bsleeeıldüdükedj’neeoux-m – 
turbékolta erotikusan megrázva olvadt testét. 

– Ez még semmi – visította Jukneeour –, gyere! 
Elıre evickélt a sikló pilótafülkéjébe, nyomában Yokdiyemmel. A fiú elhelyezkedett a 

parancsnoki ülésben, ezt követıen látványos kapcsolgatásba fogott a zsúfolt mőszerfalon. A 
lány apró száját eltátva csodálattal nézte az ı hısét. Jukneeour, miután a haszontalan 
színjátékkal elérte célját, hosszú kezével megbökte a feje tetején lévı piros színő, lábas 
formájú implantot. 

A FAZÉK használatakor Jukneeour-nak mindig eszébe jutott Faraday, a nagy qilidion 
gondolkodó. A bölcs, aki kalitkába zárva töltötte élete kilencvenkilenc százalékát, melynek 
végén megértette és szavakba foglalta a szabadság-rabság téziseit, népe halhatatlanjai közé 
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emelkedve. A tudós két nappal halála elıtt elhagyta ketrecét, és híres törvényeivel 
megkoronázta élete munkásságát: ”1. A szabadság jó; 2. A rabság rossz.” Ezt a két 
örökérvényő tételt Jukneeour még ma is szó szerint tudta. Az utolsó napon Faraday 
mellékesen megalkotta a FAZÉK-nak nevezett implantot is. Ez lehetıvé tette a qilidionok 
számára a hajtómő nélküli csillagközi utazást, a gravitáció becsomagolását, a gabonakörök 
négyszögesítését, a virtuális tér meghódítását hegymászó bakancsban, az ingyenes orvosi 
ellátást ámbrás cet gyomrában és még sok egyéb hasznos dolgot, ám mindenki tudta, hogy a 
mester már leszálló ágban van: csodálói elfordultak tıle. Élete alkonyán magányosan, 
nyomorban tengıdve egyedül kellett saját szobrát felállítania, hogy az utókor leróhassa 
kegyeletét a qilidionok nagy fia elıtt. És bár attól fogva minden újszülött qilidion gyermek 
fejébe beültetik az implantot, a jövı nemzedéke elkönyvelte, hogy a nagy pszichológus soha 
nem tudta megismételni élete fımővét. 

A FAZÉK közvetítésével Jukneeour elméje vette át az irányítást. 
– Kapaszkooooooooodj! – sivította Yokdiyem felé, ahogy az őrsikló szilaj vágtába kezdett. 

Veszett iramban elszáguldottak a Hold mellett, a Föld rohanvást nıtt a kabinablakban. 
A fiú elhatározta, most mindent bele ad. Hossztengelye mentén pörgette jobbra-balra a 

hajót, akár az orsót, mialatt a Föld vészesen közeledett. A lány kacagva hánykolódott ide-oda 
a boldogító súlytalanságban. Jukneeour egyenesbe hozta jármővét, a FAZÉK segítségével 
bemérte az optimális szöget, összpontosított, és a légkör peremére csapta a hajót. Pont, ahogy 
számította: túl laposan érkeztek. Akár éles kavics a víz színén, úgy pattantak vissza. A fiú 
lenyomta az őrhajó orrát, s véget nem érı bukfencezésbe kezdtek. Mi lehet ennél 
gyönyörteljesebb? 

Érezték, eljött a pillanat. Kacagva, sikítva sodródtak a szerelem mindent elnyelı 
örvényébe, vékony kezükkel átölelték egymás megolvadt testét, remegve lehajtották fejüket, 
és – hála a leszállóágban lévı bölcs találmányának, a Faraday Antibébi Zéró Értelem 
Kondenzátornak – a védekezéssel mit sem törıdve a két FAZÉK lágyan összeért. 

Késıbb a raktérben ejtıztek. 
– Hogy találtad meg ezt a helyet? – kérdezte a lány. 
– Véletlenül. Megforgattam a galaxist, azután találomra ráböktem. Tudod, mi jött ki? 

Huxiod B! 
– Fúj, az nagyon uncsi hely – fintorgott Yokdiyem. 
– Szerintem is, ezért elhatároztam, hogy felkerestem a Sötét Anyag utazási irodát, 

csakhogy nem találtam meg a kirendeltségüket, pedig szerintem jó helyen jártam. Végül a 
Molekula Travel ügyintézıje javasolta ezt a szektort. Ajánlottak fakultatív programot is: 
„Színház az egész világ”. 

– Mit tartalmaz az a program? – kíváncsiskodott Yokdiyem. 
– Bábuk felkutatása. Korábban ezen a bolygón Roswellnél a foftusti Nemzeti 

Bábszínháznak kiborult a kellékes hajója. Sok bábot elhagytak. A szerencsés megtalálók 
megtarthatják a babákat, vagy az iroda háromszáz virtualito értékben színházjegyre cseréli 
ıket. Állítólag igen népszerő program, de szerintem ez az őrsikló sokkal élvezetesebb. 

– Beépített súlytalanság! – ámuldozott a lány. 
– Bizony – bólogatott büszkén Jukneeour. – Hagytam ötszáz virtualito foglalót a gépünk 

mellett, visszamegyünk, és ezerért megvesszük ezt. 
– Ezt a foglaló dolgot sohasem értettem – sóhajtott Yokdiyem. 
– Egyszerő. A galaktikus kereskedelem csak akkor mőködik megfelelıen, ha elıítéletektıl 

mentes és megelégszik szerény bevétellel – az utóbbival egyébként sosem volt gond. Az a 
lényeg, ha a vevı el tudja altatni az eladót, akkor foglaló fejében kipróbálhatja az árut, amit a 
foglaló duplájáért megvehet. Mivel az alvó eladónak fogalma sincs a vevı kilétérıl, nincs 
diszkrimináció, nincs harácsolás, nincs átvágás. Annyiért kell adnia, amennyit a vevı 
megszab. Szerencsére nálunk a FAZÉK altatásra is alkalmas. A foftustik például álarcban, 
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elektrosokkolóval járnak bevásárolni, hogy betartsák a szabályokat. A foglaló azért kell, ha az 
árus felébred, tudjon a leendı üzletrıl, viszont ekkor ı már nem visszakozhat. 

– És ha az illetı nem is akar eladni semmit? Vagy a vevı túl keveset fizet? Talán kellett 
volna a földieknek ez az őrhajó. 

Jukneeour széttárta a karját. 
– Ez a szabad piac. Ha van valamid, már kereskedınek számítasz, vállalnod kell a birtoklás 

kockázatát. A kereskedelem a vevıkért van, nem az eladókért, ám ne féltsd ıket! Vállalkozók 
milliárdjai alusszák át az életüket, mialatt meggazdagszanak. De mivel ti nık nem jártok 
iskolába, nektek ezt nem kell tudni – simogatta meg kedveskedve a lány arcát. 

– Kicsit sajnálom a földieket – görbült le Yokdiyem szája. 
– Hidd el, sok hajójuk van. Bolond, aki nem tart otthon ilyent. A földlakók nem ostobák – 

tette hozzá magabiztosan. 
– Akkor megvesszük? – kérdezte megnyugodva a lány. 
– Igen, sıt az én csotrogányomat is otthagyjuk nekik – tette hozzá nagylelkően, a lány 

rajongó pillantásában sütkérezve. 
 
 
 
Virtualito, 2023-05-18, 00 óra 07 perc 
 
A szúnyog álmodott. A kék tinta okozta eszméletlenséget a könnyő álmok világa váltotta 

fel. Ismeretlen emlékek töltötték meg vándorló tudatát: hatalmas, szürke lényt látott maga 
elıtt. Óriási szívókája hullámzott, elkorcsosult szárnya a fejébıl nıtt ki, roppant teste 
méltóságot sugárzott. Az İsanya – értette meg a látomást. Szúnyogok százai rajzottak a 
ráncos szürkeség körül, hogy rászállva éhségüket csillapítsák. Az ısök, a dicsı ısök! Az 
İsanya a saját testébıl táplálja ıket! – nyelte a könnyeit elérzékenyülve. Micsoda asszony! 
Az álom ugrott egyet. Az İsanya menekült, testébıl az életadó nedő csöpögött. Újabb ugrás. 
Bátor ısei vadul támadták a nyúlánk üldözıket. Felfogta a kódolt üzenetet: az İsanyán kívül 
mindenki ellenség. Megindultságát villámcsapásként érkezı ébredése zúzta porrá. 

Elmer Elkington ráóvakodott a hídra. A fénypalló az indítóplatformig ért, amely apró 
szigetet képezve unottan nyújtózkodott az ég felé a tó közepén. 

– Nelson, maradjon a parton, amíg nem szólok. 
– Rendben, Mr. Elkington. 
Elmer a híd közepén járt, amikor egyre mélyülı sivítás kezdte szaggatni a dobhártyáját. 

Felnézett az égre, a fényhíd abban a pillanatban szétroppant alatta; kapálózva a levegıbe 
emelkedett, és meglátta a diadalmasan elhúzó őrsiklót. 

A Barracuda, gondolta Elmer a vízbecsapódás pillanatában. A Carnation, álmélkodott 
Nelson tátott szájjal a parton, figyelve, ahogy az ügyes pilóta barátságosan megbillegteti a 
gépet. 

– Nelsoooo… – üvöltött Elmer, míg a hangos csobbanás el nem némította. 
Na, most szólt vagy nem, töprengett az öreg, miközben a hullámok lágyan elsimultak. 
Elmer végre istenien érezte magát. Büszkén feszített a nyitott, ezüstszürke csodaautóban, 

mellette a világ leggyönyörőbb nıje igazgatta aranyszıke haját. Kiszálltak a kastély 
gyöngykaviccsal borított parkolójában. Szolgák hada leste Elmer minden kívánságát: „Jó 
napot, Mr. Bond” – hajlongtak elıtte ugrásra készen. James Bond széles mosollyal bólogatott 
jobbra-balra, megszívta a szivarját, és barátnıjét átkarolva elindult az elnöki lakosztály felé. 
Micsoda élet! 

Nem volt mindig így. Számtalan apróhalat kellett felzabálnia, mire kiszabadult a barracuda 
testbıl. A dühöngı kék elefánt, akivel együtt érkezett az ismeretlenbe, azonnal rárontott – kis 
híján otthagyta hegyes fogait. Mi az ördög lehetett a baja? Ám jöttek a további gondok. Új 
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bırében csak úgy tudott elıre jutni, ahogy apja új titkárnıje: a fenekét rázogatva. És ha ez 
még nem lett volna elég, hosszú-hosszú idıre megfeledkezett addigi életérıl. Elfeledte az 
emberiséget, az Elkington és Elkington őrsikló gyártó és tesztelı kisvállalkozást, Nelsont a tó 
partján, valamint lusta, apja pénzén henyélı énjét. 

A menekülı búvár látványa törte meg varázst, nyomában lobogófülő kék elefánttal. Ekkor, 
mint kopoltyús Mauglira, úgy tört rá a megvilágosodás: ember vagyok! Rögtön az lett. Elmer 
megértette, amit a barracuda nem foghatott fel: csodás világba került, ahol minden az akarata 
szerint mőködik, csak az induló paraméterekre kell odafigyelni. 

Elıször is frissen szerzett duplacsövőjével jól megkergette a sunyi kék elefántot, aki még 
mindig a környékén lófrált. Miután megunta a vadászatot, milliomosra nyerte magát Las 
Vegasban, majd gyorsan gólkirályi címet szerezett a Premiershipben, ám a soccer nem kötötte 
le. Következett az NHL; az összes rekordot megdöntötte. A fényképet, melyen nyelvét kiöltve 
fügét mutat az álmélkodó Wayne Gretzkynek, akkor is a zsebében hordta, amikor úgy döntött, 
átnyergel a tudományra. Jöhet az univerzum! – ám ekkor váratlan akadályba ütközött. Az 
őrhajózásról senki sem hallott. Ismeretlen volt még a számítástechnika, az opera – ez nem 
zavarta –, a csillagászat, a balett – ennek kifejezetten örült, a színházba kényszerített kisdiák 
kárörömével; ha ha ha, Mrs. Rosendhal, hogy érzi magát? –, és a sör. Ez utóbbi felettébb 
dühítette, ám amikor ráébredt, milyen életre is vágyik valójában, már csak egy kérdése 
maradt: van-e vodka-martini? 

Az elnöki lakosztályban a szıke szépség hívogatóan rámosolygott. James Bond, mint 
megırült vadkan, rontott az ágyra, a következı pillanatban csuromvizesen bukott ki a tóból, 
mint Elmer Elkington. 

– Mi ez? – hördült fel. 
Visszamászott a vízbe, ismét az elnöki lakosztályban találta magát, szemben álmai 

asszonyával. Most óvatosabban közeledett, de ismét a parton kötött ki. Kevés a virtualito, 
csapott a homlokára derékig a vízben állva, az ötszáz nem terjed ki a szexre. Többet kell kérni 
az őrsiklóért, akárki legyen is a vevı. 

Kék ormány kapta el a bokáját a víz alatt, és indulatosan rángatta vissza a mélybe. Nyakig 
merült a tóba, tíz körmével kapaszkodott a parti fövenybe, s tudta, nincs menekvés. Az elefánt 
azonban váratlanul elgyengült, Elmer érezte, mindketten kinn vannak a vízbıl. Gyıztem, neki 
is kevés az ötszáz, lihegett megkönnyebbülten, majd megmerevedett. Te jó Isten!, ez az 
elefánt engem… – eszét vesztve mászott minél távolabb a víztıl. 

A kék szúnyog vad ordítozással döfködte a menekülı Elmer hátát. Halál a kékvérőekre, 
rikácsolta fulladozva, mert jó adagot benyelt a tóból. 

Elmer lerázta magáról a csökönyös szúnyogot, és futásnak eredt a tó körül a 
karbantartóhoz. Az öreg éppen két béna hóembert istápolt a vízparton. 

– Nelson, milyen évszak van? – pislogott bizonytalanul a két qilidionra. 
– Mr. Elkington, ezek az olmék vásárlók. Ezer virtualitoért elviszik az őrsiklót, plusz 

nekünk adják a saját hajójukat. Már csak az aláírása hiányzik. 
Ezer virtualito! Nagyszerő! Kis túlórával pótolják a hiányzó hajót, apját meg kiengeszteli a 

zöld koronggal. İszintén remélte, a kastély lakosztályát még nem adták ki másnak. 
– Rendben – vágta rá habozás nélkül Elmer. Kitépte Nelson kezébıl a papírt, aztán gyorsan 

aláírta. 
– U… uram, ez a fizetésemelési kérvényem. Mivel a kedves papája szabadságo… 
– A fene… mindegy, hol a szerzıdés? – nézett Elmer az Elkington és Elkington legjobban 

fizetett alkalmazottjára. 
– Náluk – mutatott Nelson a qilidionokra, magában dohogva gyávasága miatt; az asszony 

jól sejtette, a nyolcadik nulla is elfért volna a kérvényen. 
Az egyik olmék sipákolt valamit a tó felé hadonászva, és felmutatta a szerzıdést. Elmer 

elvette tıle, viszont ezt már tüzetesebben megvizsgálta, nehogy a hóemberek az apja székre 
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pályázva kisemmizzék az Elkington családot, ám a szövegbıl egy szót sem értett. 
Megnyugodva aláírta, ezt követıen széles mosollyal az őrsiklóhoz kísérte az idegeneket. 

– Melyiket vitték el, Nelson? A Barracudát vagy a Carnationt? – kérdezte, miközben 
barátságosan integettek a távolban emelkedı őrhajó után. 

– A Don Quijote-t. 
– A Don Quijote?! – sikított fel Elmer. – Miért nem mondta, maga gazember?! Apám ezért 

meg fog ölni, a Don Quijote egyedi megrendelés! A Napszélmalom Szindikátus elnöke 
számára készült! Saját fejlesztéső Sancho Panza hordozórakétával, és a Rosinante 
hajtómővel! – ordította teljesen kivetkızve magából. – Az elnöknek érti?! Az elnök… 

Nelson ijedten hátralépett, hogy kikerüljön az ırült hatósugarából, de megcsúszott, és 
belebucskázott a tóba. 

Elmer meghökkent, de a karbantartó már pattant is ki a vízbıl. Tényleg az öreg állt ott, 
vagy egy szikár, pofaszakállas, köcsögkalapos, magas ember csalfa tüneménye tréfálta meg 
Elmert? 

– Nyolcvanhét évvel ezelıtt apáink új nemzetet teremtettek ezen a földrészen… – Nelson 
zavartan elhallgatott. – Hát ez… hát ez… csodálatos… – hápogott. 

– Hohó! – kapta el Elmer az izzószemő karbantartó grabancát, aki a „John Brown’s Body”-
t harsogva készült lebukni. 

– Gyerünk! – rángatta a vonakodó öreget az olmékok hajója felé. – El kell érnünk a két 
aszottat, mielıtt az apám megnyúz. Maga vezet! 

A zöld csillaghajó némi bizonytalankodás után halk zúgással a levegıbe emelkedett, és 
magával szippantotta falevelek százait, porszemcsék millióit, továbbá számtalan rovart, 
köztük azt a kék szúnyogot is, akinek nagyon rossz napja volt. Érezte, nagyon beteg. Még 
nem kellene, hogy itt legyen az ideje, mégis valami láthatatlan erı emésztette. Nem 
szúnyogirtó, nem, annak a szagát kilométerekrıl felismerte, ez más. De nem érdekelte már; 
várta a halál eljövetelét, midın a teremtı elé állva nekiszegezheti az örök kérdést: Miért? 
Miért lettem én szúnyog? Miért kell ilyen rövid idı után bevégeznem, amikor semmi haszna 
röpke létezésemnek? Megszületünk, hogy néhányszor szívjunk, majd ahogy jöttünk, 
bevégezzük az éles csattanás után. Vajon miért csap le az a kéz? Mit vétettünk neki, mi, akik 
csak az életünkért élünk? Mi oka van rá, harag vagy győlölet? Avagy puszta szórakozásból 
tesz pontot az a tenyér a másik élet végére? Ha elmondaná az öt ujj, ami a szívét nyomja, nem 
találnánk-e közösen megoldást? Nincs kibékíthetetlen ellentét, csak elmulasztott párbeszéd. 
Ráébredt, ha túlélné a gyilkos kórt, filozófus lenne. Millió kérdés várt megválaszolásra, míg ı 
eddig csak cél nélkül röpködött. Ha megérhetné, egyszer talán rálelne az élet értelmére, önnön 
létezése okára. 

A légörvény fokozatosan szabadjára engedte foglyait. A szúnyog pörögve hullott a mélybe, 
ismeretlen, csendesen csörgedezı patak partjára. A vízhez mászott, és a bővös tóból benyelt 
vizet a kis patakba öklendezte. Varázsütésre jobban lett, korábbi filozófus önmagát feledve 
táplálék után indult. 

A virtualito terjedni kezdett. Sebes patak vitte láthatatlan terhét a hömpölygı folyóba, míg 
végül az óceánok mélye is megadta magát a virtuális áradatnak. A vízkörforgás mindent 
megfertızött, a virtualito beburkolta a Földet. Egy hét múlva az emberiség elfeledte régi 
világát, minden földlakó virtuális életet élt. Nem sokkal késıbb a megosztott Földön kitört az 
elsı Virtuális Világháború a számtalan gyönyörő, dúsgazdag nı újrafelosztásáért. Sokmilliárd 
Superman rohanta meg az acsarkodó James Bondokat; a küzdelem az ötödik ezredfordulón 
döntetlenre állt – áldozat nem volt. Az óceánok mélyét áldásos béke uralta, aki élt és mozgott 
nagy fehér cápa lett. İket nem érdekelte a háború, és egy-két „Dögölj meg Spielberg!” 
feliratú korallzátonyon kívül nem foglalkoztak az öldöklıkkel. Bár egyszer felvetıdött, hogy 
elfoglalhatnák a szárazföldet, azonban az ötlet kiagyalóját izgatásért keményen megbüntették. 
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İ lett az utolsó partra vetett hal. A többiek maradtak a vízben. Nem akartak a dinoszauruszok 
sorsára jutni. 

 
 


