




U januaru 2009. godine FOKUS je raspisao konkurs za najbolju ekološku 
horor priču. Komisija u sastavu Marija Šimoković, pesnik, Boško Krstić, 
pisac, Atila Širbik, pisac, donela je odluku da četvorodnevnim boravkom 
u eko selu Mećavnik na Mokroj Gori nagradi Čongora Šmita, Filipa 
Budanovića, Bernadet Kiš, Roberta Fejrera, Teodoru Savić Popović i 
Klaudiju Nađ čije radove predstavljamo u ovom izdanju našeg Časopisa.

2009. januárjában írt ki pályázatot a Fokus Alapítvány a legjobb 
öko-horror történet megírására. A Marija Šimoković, költő, Boško 
Krstić, író és Sirbik Attila, író összetételű bíráló bizottság döntése 
alapján a legjobb munkák szerzői Smit Csongor, Filip Budanović,                                                                                                                            
Kiss Bernadett, Ferjer Róbert, Teodora Savić Popović és Nagy 
Klaudia egy négynapos kiránduláson vehettek részt egy Mokra Gora-i 
öko faluban. Nyertes írásaikat folyóiratunk mellékleteként tesszük közzé.





Az emberiséget már az első civilizációk létrejötte óta foglalkoztatja a 
globális pusztulás gondolata. Mindez azonban sose öltött olyan méreteket, 
mint napjainban, amikor az emberiséget többféle forrásból is halálos 
veszély fenyegeti.Egyrészt a világűr, másrészt önmaga. Nem az a kérdés, 
hogy bekövetkezik-e egyáltalán a katasztrófa, hanem az, hogy vajon 
hogyan...

Előbb utóbb eljön a világvége, de vajon mi vár ránk, hogyan pusztul 
majd el az emberiség? Esetleg a természet, az ember maga, vagy 
valamilyen eddig ismeretlen távoli erő töröl majd el bennünket a Föld 
színéről? Ebben az írásomban, lehetőségeimhez mérten megpróbálom 
majd bemutatni a legvalószínűbb, legnépszerűbb és legfélelmetesebb 
katasztrófákat. Legalább háromféle rettenetes forgatókönyvel készültem! 
Az egyik verzió szerint a végzetünket okozó időzített bomba éppen 
Amerika egyik legszebb nemzeti parkja alatt ketyeg. A Yellowstone-
ról mindenkinek napfényes piknikek és kellemes kirándulások jutnak 
eszébe. A szakemberek szerint azonban a felszín alatt  félelmetes erők 
munkálkodnak. Fogalmunk sincs róla, hogy holnap tör-e a felszínre, 
vagy csak 50 000 év múlva. Az a legnagyobb baj, hogy semmi sem jelzi 
előre a katasztrófát. Állításuk szerint egyszer csak bekövetkezik majd és 
kész. Ha a Yellowstone alatt egy félelmetes vulkánrendszer leselkedik az 
emberiségre, ha ugyanakkora erővel tör ki, mint 2,1 millió évvel ezelőtt, 
annak beláthatatlan következményei lesznek. Az első kitörések során, 
csak gőz és hamu fog a felszínre kerülni. Ezután csak napok, percek 
vagy órák kérdése, hogy iszonyatos mennyiségű láva, vulkáni törmelék 
és mérges gáz borítsa lángba az égboltot és porig romboljon mindent 
a környéken. A tudósok szerint olyan lesz, akár egy hóvihar, de azzal a 
különbséggel, hogy jégkristályok helyett sziklatörmelék záporozik az 
égből. Ha ez a porszerű anyag vízzel keveredik, kőkemény cement réteget 
alkot, amelynek vastagsága elérheti akár az 1 métert is, súlya pedig a több 
tonnát. Vajon milyen hatással lenne ez az épületekre? Minden bizonyal 
házak, lakókocsik, hidak dölnének össze. A pusztítás azonban korántsem 
érne véget Amerika partjainál, a sztratoszférába feljutó por ugyanis bejárná 
az egész Földet és az általa visszavert Napfény miatt bekövetkezne az 
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úgynevezett vulkanikus tél. Minden egyes kitörés során: gőz, szén-dioxid 
és kén-dioxid kerülne a felszínre, ami egyenesen a légkörbe vándorolna. 
A kénmolekulák odafönn a sztratoszférában összekapcsolódnak  a 
vízmolekulákkal és az apró cseppecskékből egyfalyta savas köd képződik. 
Ez a réteg visszaveri a Nap sugarait és emiatt hűl ki évekkel később a 
Föld. A Yellowstone vulkán kitörései évek alatt sivataggá változtatnák a 
mezőket és terméketlen mocsárrá az őserdőket. A lakosság utolsó túlélői 
örökre a fagy fogságába esnének.Képzeljük csak el, hogy életünk ettől 
az instabil és kiismerhetetlen geológiai képződménytől függ. Ráadásul 
nem is csak a Yellowstone az egyetlen ilyen gócpont. A világon legalább 7 
hasonló szupervulkán rendszer található Új-Mexikótól kezdve Indonézián, 
Szibérián, Japánon és Kalifornián át egészen Új-Zélandig. A Yellowstone 
alatt hatalmas mennyiségű láva található, mindössze 10-20 km-es 
mélységben. Olyan, akár egy hatalmas olvasztó tégely, amely 4000 km2-
en terül el, a fedele pedig bármelyik pillanatban felpattanhat. A föld 
alatti vulkánok nem is hasonlítanak a tipikus felszini testvéreikhez. A 
kőzetréteg belsejében rejtőznek, és egyik pillanatról a másikra törnek a 
felszínre. A Yellowstone különleges geológiai szerkezetéért valószínűleg a 
mozgó tektonikus lemezek tehetők felelőssé, de konkrét bizonyíték erre 
nincs. Az ezt kutató tudósok még mindig nem tudják pontosan, hogyan is 
alakult ki ez a hatalmas kohó és arról sincsenek információik, hogy milyen 
változások várhatóak a közeljövőben. Csak az biztos, hogy iszonyatos 
mennyiségű olvadt kőzet van odalent a mélyben, ami bármikor a felszínre 
törhet. Ha a Yellowstone alatti óriás vulkán úgy dönt, hogy holnap kitör, 
azzal olyan események láncolatát indítja el, amelyre 75 000 éve nem volt 
példa a Földön. Annak idején a szupervulkán az élővilág 90%-át kiírtotta, 
ez ma mintegy 5,5 milliárd embert jelentene. A Yellowstone vulkánja eddig 
legalább 3 alkalommal: 2,1, 1,3 millió és 640 000 évvel ezelőtt döntötte 
romba a Földet. A számítások azt mutatják, hogy nagyjából 700 000 
évenként kerül sor újabb kataklizmára. A parkban még most is láthatók a 
korábbi kitörések nyomai. A sziklafalak döntő többsége éppen a legutolsó 
kitörés folyamán alakult ki. Miután közelebbről megvizsgálták a felszínt, 
hamura és olvadt fémek nyomaira bukkantak. Ezek az anyagok, mind a 
lávával együtt kerültek a felszínre és a park területén szinte mindenhol 
megtalálhatók. Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan működik a Yellowstone 
alatti vulkánrendszer be kell hatolnunk a Föld mélyébe, amelynek 
gyomrához képest a leghatalmasabb vulkán is csak egy nyomorúságos 
földhányásnak tűnik.A „kaldera” nem más, mint a vulkánkitörés után 
képződő hatalmas kráter, innen lökődik ki a kitörés után az a hatalmas 



mennyiségű olvadt kőzet, amely láva formájában terül szét. Az üreg ezután 
általában beomlik és így jön létre a kráter. A Yellowstone esetében egy közel 
4000 km2-nyi kráterről beszélünk. A szupervulkánok legfélelmetesebb 
tulajdonsága erejük mellett a kiszámíthatatlanságuk. Még a tudósok is 
csak találgatnak, mikor és hol következik be legközelebb a tragédia, de 
legalább vannak árulkodó jelek, amik nyomra vezethetik őket. Amikor 
ugyanis a hatalmas kőzetlemezek mozgásba lendülnek akkor egymáshoz 
préselődnek és hatalmas darabok szakadnak le róluk. Ez a folyamat 
földrengések ezreit indítja útnak minden áldott nap. A Yellowstone parkban 
összesen 26 szondát helyeztek el, melyek a nap 24 órájában regisztrálják 
a park minden egyes rezdülését. Mivel azonban egy esetleges kitörés elől 
nincs hova menekülni, az egyetlen megoldás az lenne, ha megpróbálnánk 
késleltetni a kitörést. Sajnos azonban egyelőre semmilyen módszer nem 
áll a rendelkezésre ahhoz, hogy megakadályozzunk egy ilyen katasztrófát. 
A terület és a benne rejlő engergia, ugyanis hatalmas és jelen pillantban az 
emberiségnek még nincsenek megfelelő eszközeik egy ilyen művelethez, 
mely egyébként is iszonyatos pénzösszegeket emésztene fel... 

A szupervulkánok kitörése azonban csak az egyik lehetséges 
veszélyforrás az emberiségre nézve! Hajlamosak vagyunk a bolygó uraiként 
aposztrófálni magunkat, holott egyszerű bérlők vagyunk csupán, akik 
valószínűleg már csak ideig-óráig élvezhetik a Föld vendégszeretetét. 
Amióta világ a világ az emberiséget foglalkoztatja a végítélet, a világ 
végének gondolata: felekezettől, rassztól, nemtől függetlenül. Ha hihetünk 
a maják számításainak, akkor a világ vége már itt van a nyakunkon. 1000 
évvel ezelőtt ezek az indiánok napra pontosan megjövendölték az 
apokalipszist, amely számunkra már sokkal valóságosabb fenyegetés, 
mint számukra volt. A maják szerint a Gergely naptár 2012. évében 
december 21-én jön el a világ vége. Ekkor éri el ugyanis a Nap és teljes 
bolygórendszere a Tejút közepét és egy új kor kezdődik. Sajnos azonban, 
mint minden kezdet ez is keserves lesz az emberiség számára... Mindazon 
erők közül, amelyek egycsapásra eltörölhetnek bennünket a Föld színéről 
a legveszedelmesebbet még meg sem pillanthatjuk. Vajon a maják által 
leírt kataklizmát egy eddig ismeretlen betegség okozza, amely úgy 
kezdődik mint bármelyik hagyományos influenza? Aztán hírtelen levegőért 
kezdünk kapkodni, látásunk elhomályosul a testhőmérsékletünk pedig az 
egekbe szökik. Hamarosan a szomszédainknál is jelentkeznek a tünetek 
és a városokon, országokon úrrá lesz a pánik. Íme egy világméretű óriási 
járvány forgatókönyve! Ha hagynánk, akkor egy csomó dolog miatt 
aggódhatnánk egész nap. Nagyon sok embernek van lehetősége arra, 



hogy egy gyilkos vírust szabadítson az emberiségre, aminek végzetes 
következményei lennének. Meg kell vizsgálni ezeket az eshetőségeket és 
fel kell készülni a kezelésükre. Képzeljük csak el, hogy egy rendkívül 
veszélyes, levegő útján terjedő gyilkos vírus szabadul el az egyik nemzetközi 
repülőtéren, megfertőzve azokat, akik a világ különböző pontjaira 
készülnek. A vírusgazdák útjuk során egyre több és több embert fertőznek 
meg, akik tovább viszik a betegséget az úticéljuk felé. 48 órán belül 
gyakorlatilag az összes közlekedési csomópont fertőzötté vállik és az első 
tünetek még csak ezután jelentkeznek. A vírus még felfedezése előtt 
emberek millióinak szervezetében lesz jelen. Sajnos a mai világban már 
nagyon könnyű útjára bocsátani egy ilyen kórokozót, amely néhány napon 
belül gyakorlatilag bejárhatja az egész Földgolyót. A városok olyanok akár 
az effajta betegségek számára kijelölt Petri-csészék. Az emberek 
összezsúfolódva élnek, különösen igaz ez a metróalagutakra és a 
repülőterekre. Noha a modern orvostudomány vitathatatlanul csodálatos 
eredményekkel büszkélkedhet, a legveszedelmesebb vírusok ellen még 
mindig nincs ellenszer. Az antibiotikumok jó megoldásnak tűntek egészen 
addig, amíg nem vittük túlzásba a használatukat. Ennek az lett az 
eredménye, hogy egy sor veszedelmes kórokozó ellenállóvá vált a 
gyógyszerekkel szemben. Azok a baktériumok, amelyeket nem öl meg az 
antibiotikum gyakran megerősödnek és ellenállóbakká vállnak, mint 
társaik. Csak idő kérdése, hogy ismét működésbe lépjen a természetes 
szelekció. 2003. márciusában röppent fel először a hír, hogy Ázsiában egy 
új, eddig ismeretlen járvány ütötte fel a fejét. A betegséget 
madárinfluenzának nevezték el. Eredetileg Kína dél-nyugati részében 
diagnosztizálták először, de hamarosan több országban is felbukkant. A 
vírus magas lázat, légzési zavarokat okoz és ellenál az antibiotikumoknak. 
Eddig 8000 betegeket regisztráltak és a megbetegedések 10%-a halálos 
kimenetelű volt. A vírus kegyetlen gyilkosnak bizonyult. Eredetét pedig az 
állatvilágban kellett keresni. A következő szupervírus azonban valószínűleg 
már egy kutatólaborból érkezik majd. Egy gonosz tudós könnyedén 
módosíthat egy már létező kórokozót úgy, hogy ne találjunk rá egyhamar 
gyógymódot. A biológusok egy pillanat alatt az emberiség rémálmává 
varázsolhatnak egy egyszerű baktériumot. Az eddigi 30-35%-os halálozási 
arányt igen könnyen 100%-ra tornázhatják fel. Pl.: már évek óta alkalmazák 
azt az eljárást, amelynek során legyengítenek egy adott kórokozót, hogy 
ellenanyagot fejlesszenek ki ellene.Értelemszerűen e művelet meg is 
fordítható és olyan szuper kórokozók hozhatók létre, amelyekkel nem 
tudjuk felvenni a harcot. Napjainkban egy sor olyan baktériumot és vírust 



ismerünk, amely potenciális veszélyt jelenthet az egész emberiségre. 
Közülük a legismeretebb a lépfene. A lépfenét 1980-ban hivatalosan is 
világszerte felszámolták. Az utolsó megmaradt mintákat a kutatók két 
különlegesen biztonságos kutató laboratóriumban helyezték el megőrzésre. 
Az egyik labor az Egyesült Államokban, a másik az egykori Szovjetúnió 
területén található. 30 évvel később már gyanítjuk, hogy talán mégsem 
sikerült az összes mintát izolálni. Az a baj, hogy a kórokozó valószínűleg 
más laboratóriumokba is eljutott, és mivel már nem oltják ellene az 
embereket, könnyen felültheti a fejét egy újabb lépfene járvány. A 
terroristák számára a kórokozó beszerzése a könnyebbik feladat. Az igazi 
kihívás az, hogy hogyan juttassák el azt a célszeméyekhez. Rengeteg 
elképzelés született már erről is. Egyesek szerint a víztározók, víztisztító 
telepek szennyezése lenne az optimális megoldás, mások szerint a 
légkörbe juttatott nagy mennyiségű kórokozóval lehetne elérni a kívánt 
hatást. Ezek azonban nem túl hatékony módszerek mivel a rendelkezésre 
álló veszélyes anyag túlságosan nagy térben szóródna szét. A tökéletes 
helyszín egy sokkal zsúfoltabb helység lenne, mint amilyenek például a 
metróalagutak. Ha a terroristák képesek lennének pontosan időzített 
támadásokat végrehajtani a világ több forgalamas közlekedési 
csomópontján, azzal könnyen útjára bocsáthatnának egy világméretű 
járványt. Elképzelhető, hogy a víztározóink megmérgezésével és 
összehangolt haditervvel egy radikális csoport is előidézheti a világvégét, 
de még ők is tehetetlenek lennének egy magasan fejlett földönkívüli 
életforma támadásával szemben. Képzeljük csak el, mikor idegen űrhajók 
százai, ezrei jelennek meg az égbolton. Egy idegen faj érkezik a 
Naprendszerbe, hogy átvegye az uralmat bolygónk felett. Az általunk 
ismert világrend egycsapásra megváltozik. A forgatóköny mindannyiunk 
számára ismerős lehet, hiszen évente készül legalább egy mozifilm ebben 
a témában. A végkifejlet valószínűleg inkább a Világok harca című filmre 
hasonlítana, mint az ITI-re. Ha inteligensebbek mint mi, akkor valószínüleg 
végünk van. Ha meglátják a fegyverarzenálunkat, valószínűleg kinevetnek 
bennünket. Mintha hangyaként támadnánk meg őket és azt hinnénk, hogy 
nyerő pozícióban vagyunk, ők pedig szó nélkül eltaposnának. Egy olyan faj, 
amely képes fényéveket utazni és új civilizációkat felkutatni, minden 
bizonnyal nagyságrendekkel fejletebb nálunk és a legmodernebb 
technikánk is kőkori szinvonalúnak tűnne az övékéhez képest. Gondoljunk 
csak arra a helyzetre mikor az amerikai őslakosok először találkoztak az 
európai felfedezőkkel, akik mindössze néhány száz évvel voltak fejletebbek 
náluk. Nos a fent említett idegenek nem évszázadokkal, hanem 



évezredekkel járnak majd előttünk. Úgy söpörnek el minket, hogy fel sem 
fogjuk, hogy mi történik velünk. Másrészt nem is biztos, hogy ártó 
szándékkal közelednek hozzánk. Talán észre sem veszik, hogy mi is jelen 
vagyunk a bolygón és nem is tekintenek bennünket értelmes lényeknek. 
Aki ugyanis azt hiszi, hogy mi vagyun az egyetlen értelmes faj az egész 
univerzumban, az valószínüleg igen nagyon téved. A kutatók szerint a 
világegyetem megfigyelhető szegmensében mintegy 100 milliárd galaxis 
található. A galaxisokban csillagok vannak, a csillagok közül pedig soknak 
van bolygórendszere. Ha csak az említett bolygók töredékén jöttek létre 
megfelelő körülmények az élet kialakulásához, már akkor is több millió 
értelmes civilizációval kell számolnunk. Ha ezek közül csak egy is ártani 
akar nekünk, úgy védekezhetünk, hogy előbb találjuk meg őket, mint ők 
bennünket. Ki gondolta volna, pl.: hogy egy tudós csoport már 20 éve ezen 
dolgozik? A SETI-nek dolgoznak, céljuk pedig az, hogy értelmes civilizációk 
nyomaira bukkanjanak a világűrben. Különleges, mesterséges rádiójelekre 
vadásznak, amelyeket talán éppen egy földönkívüli életforma indított 
útjára. Tulajdonképpen ITI rádiójeleit vadásszák.Viccesen hangzik? Pedig 
egyáltalán nem az... Ők ugyanis nem holmi megszállott őrült tudósok, 
hanem az amerikai egyesült államok álltal támogatott elismert 
szakemberek. Sajnos azonban az elmúlt 20 évben nem sikerült meggyőző 
eredményeket felmutatniuk, de nem adják fel. Ráadásúl most új eszközzel 
bővült a fegyvertáruk. Abban reménykednek, hogy a 2007-ben átadott 
rádióteleszkóp hálózat segítségével minden eddiginél átfogóbb vizsgálatot 
indíthatnak a földönkívüliek felkutatása után. Ez az első olyan teleszkóp 
amelyet kifejezetten a földönkívüli rádiójelek vizsgálatára hoztak létre. A 
legnagyobb előnye, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Korábban 
erről álmodni se mertek, úgy hogy a tudósok nagy reményeket fűznek a 
projekthez. Míg a SETI munkatársai azon fáradoznak, hogy elcsípjék az 
idegenek által küldött rádióadásokat, az asztrofizikusok olyan 
technológiákkal kisérleteznek, amelyeket korábban csak tudományos-
fantasztikus filmekben láthattunk. Ion hajtóművekről és fúziós reaktorokról 
suttognak, napelemes üvegcellákról, holott a legfontosabb energiaforrást 
az antianyag jelenti. Ez nem más, mint a körülöttünk levő anyag negatív 
megfelelője. Az elmélet szerin leendő űrhajóinkat antianyag hajtóművek 
fogják majd mozgatni, hiszen az anyag és az antianyag ellentétes töltésű 
részecskéinek találkozásakor több energia szabadul fel, mint amit 
bármilyen ma ismert hajtómű képes előállítani. Egy antianyag meghajtású 
űrhajó iszonyatos távolságokat tehetne meg, ráadásul nagyságrendekkel 
gyorsabban, mint a mostani űreszközök. Olyan változás lenne ez, mint 



amikor az ember egy gokartból átül egy forma-1-es autóba. De mi van 
akkor ha egy másik civilizáció már réges rég használja e technológiát? Ha 
ez így van, bármlelyik pillanatban lerohanhatnak minket. Ha elfogadjuk 
azt a tényt, hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk és az is 
lehetséges, hogy hamarosan meglátogatnak minket, akkor már csak az a 
kérdés, hogy milyen céllal érkeznek. A tudósok kétlik, hogy a nyersanyag 
forrásaink érdeklik őket. Talán akkor a vizért jönnének? - Azt bármelyik 
Naprendszerben találhatnak. Az aranyért, titániumért? Nem valószínű, 
ugyanis ezek az anyagok szerte az univerzumban rendelkezésre állnak...

Amint látjuk az idegenek inváziója, a Yellowstone óriási vulkánjának 
kitörése, vagy egy globális madárinfluenza járvány mind elképzelhető 
forgatókönyvei egy esetleges világvégének. De ne higyjük, hogy ezzel 
vége. Ha sikerül is idejében elhagynunk a Földet, unokáink még bármikor 
szembe találhatják magukat a katasztrófával. Élvezzük hát a mai napot, 
mert lehet, hogy következő már nem lesz. Ne feledjük, nem az a kérdés, 
hogy a katasztrófa bekövetkezik-e, hanem az, hogy miképpen.   

                                                                      
                                                                                                       



„Šetao sam se obalom Dunava, u Beogradu, najednom sam zastao, 
pogledavši u vodu. Mutni, prljavi talasi, nastali usled plovidbe zarđalog 
teretnog broda, blago su zapljuskivali obalu, nanosivši na nju konzerve i 
ostalo smeće koje je krstarilo rekom.“  Odlomak iz dnevnika Vladislava 
Černoka.

Vladislav je imao 27 godina. Rođen je 14. marta 1993. godine u Nišu. 
Godine 2012. završio je Gimnaziju “Svetozar Marković” s vrlo dobrim 
uspehom i bez problema upisao matematički fakultet, smer teorija brojeva, 
u Beogradu. Završava ga sa izvanrednim uspehom i naredne četiri godine 
putuje po svetu, razbijajući šifre za Ruse.

Ovo je njegova priča.
Vladislav uze šolju crnog čaja. Ako se to može nazvati čajem. Naime, 

bila je to jedna crna kapsula sa veštačkom aromom crnog čaja. Čista 
hemija. Ona se zatim stavljala u toplu vodu, u koju je prethodno morao 
da ubaci virus, da bi je očistio od patogenih bakterija. Taj virus je imao 
štetnog uticaja na imuni sistem, pa se moralo dodati i malo interferona. 
Mnogi ljudi nisu imali novca za taj virus, a kamoli i za interferon, pa su 
pili nepročišćenu vodu. Patogene bakterije bi sporo, ali efikasno uništavale 
unutrašnje organe, bukvalno bi ih jele. Čovek bi na kraju umirao sporom 
i bolnom smrću. Vladislav Černok je mogao sebi da priušti donekle čistu 
vodu, čak je imao i jednu malu saksiju sa belim ružama, koja ga je koštala 
hiljadu evra, a i održavanje tih ruža je bilo prilično skupo. 

Zavali se u fotelju sa mini laptopom u krilu i poče da pregleda mejl. 
Bio je na odmoru na Havajima, ali nije izlazio iz hotela. Bilo je pretoplo, a 
sunčevi ultraljubičasti zraci bi izazvali ozbiljne opekotine na njegovom telu. 
Osušena flora ga nije zanimala, kao ni plaža ukrašena smećem. Nekada, 
da bi izašao napolje, morao je čak da obuče i specijalno odelo, koje bi 
filtriralo sunčeve ultraljubičaste zrake. 

Taman kad htede da isključi laptop, stiže mu poruka od Ivanoviča, 
njegovog šefa. 

Poruka je sadržavala nizove brojeva koje je trebalo dešifrovati u neke 
smislene, da ne kažem, prave reči. Posle nekoliko dana rada s brojevima, 

Prosledi dalje  
Teodora Savić Popović



Vladislav je saznao da je celom čovečanstvu ostalo još 20 godina života. 
Rešio je da ode kod Ivanoviča i da sazna nešto više o poreklu ovih šifri. 
Spakovao je svoje stvari u jedan kofer, dok je saksiju sa ružama stavio u 
drugi. To cveće ga je podsećalo na njegovu mladost, tj. na drugi, lepši svet, 
koji kao da je ispario u svemiru; možda se prebacio u drugu galaksiju.

„Sećam se dana, kada sam trčao, dišući punim plućima, prema 
železničkoj stanici, noseći jednu ubranu belu ružu. Ali kada sam stigao 
do voza, on je već bio krenuo, tada sam bacio ružu na šine. Topao vetar je 
svojim dahom podigao tu ružu i odneo je. Posle godinu su se već oglasile 
sirene, ekološka kriza je bila počela.”(odlomak iz dnevnika)

Dok je išao na aerodrom, bacio je pogled na more. Bezbroj mrtvih riba 
je plutalo, lanac ishrane otišao je do đavola. Nebo je bilo pri horizontu 
sivo, a u višim delovima crveno. Vladislav pogleda u nebo, a na obrazu mu 
zasvetluca jedna suza.

Ukrcao se u avion za Moskvu, avion koji je bio novija verzija konkorda, 
samo što se kretao skoro duplo brže.

Nakon dva sata već je stajao u Ivanovičevoj kancelariji.
- Odakle vam te šifre? - upita Vladislav Ivanoviča.
- To se tebe ne tiče, ti si dobio svoj deo - reče Ivanovič.
Vladislav izvadi par hiljada evra i stavi ih na sto.
- Tiče se to svakog, čak i onog dečaka što prodaje genetski modifikovan 

kesten na ulici - reče Vladislav gledajući kroz prozor. 
- Nezreo si, Vladislave, misliš da sam možeš da promeniš svet! A, šta bi 

uradio kad bih ti rekao?
- Ne znam, ali bih nešto uradio i to ne bi prošlo nezapaženo...
- Kretenu! Takve stvari i moraju da prođu neprimećeno, inače od njih 

neće biti ništa!
- Ne pravi se pametan ,Ivanoviču! Ti imaš 61 godinu i boli te uvo za svet! 

Sebičan si ti, veoma sebičan.
- Ne, ja sam samo realan, a šifre, baš ako te zanima, dečko, potiču od 

AEA (Američke Ekološke Agencije). I šta sad planiraš? Slušaj ,dečko, nije 
to od juče, znao sam ja da će se to desiti i da mi nisi dešifrovao poruku. Zar 
misliš da ovo mene ne rastužuje, i da ja sasvim mirno spavam, znajući da 
za dvadesetak godina...

- Zbogom, Ivanoviču, bila mi je čast raditi s tobom. Stvarno jeste.
Vladislav krenu prema vratima, i taman kad je uhvatio kvaku...
- Čekaj Vladislave - doviknu mu Ivanovič.
- Da?
 Ivanovič izvuče jedan prazan rokovnik iz fioke i pruži ga Vladislavu.



- Zapisuj dane na papir, da bi jednom mogao ponovo da ih proživiš. 
Poslušaj me.

 Vladislav uze rokovnik, zahvali se Ivanoviču i ode.
- Do viđenja.
Kada je izašao na ulicu, krenuo je prema aerodromu. Dečak koji je 

prodavao kesten, počeo je neprimetno da ga prati.
Vreme je bilo prilično toplo za zimu. Bilo je oko +25 stepeni, globalno 

zagrevanje je već uzimalo danak. Ugljen-dioksid i ostali gasovi stvarali 
su efekat staklene bašte, u svakom slučaju bilo je vraški vruće. Bilo je 
teško udisati topao zagađeni vazduh, skoro svaki drugi čovek imao je 
disajne probleme. Jedina zaista dobra stvar u svemu tome je bila da je gas 
pojeftinio, ali je zato sve ostalo nenormalno poskupelo. Naravno, pojavile 
su se i nove potrošnje, tipa boce sa kiseonikom, bez kojih se nije moglo 
lagodno živeti. Sam život je poskupeo. 

Išao je prljavim i zagađenim ulicama Moskve. Sve je izgledalo tako sivo, 
zapravo, i bilo je sivo. Ljudi koji su prolazili trotoarom imali su izgubljen 
pogled, pun straha i očaja. Plašili su se sutrašnjeg dana, budućnosti. Neki 
su čak i nosili boce sa kiseonikom. Tužno, zaista tužno.

Vladislav je došao do aerodroma, kad je primetio da je izgubio digitalni 
novčanik, zajedno sa ličnim čipom, koji mu je služio umesto lične karte.

- Do vraga! - prokomentarisao je Vladisav Černok.
Plavokosi dečak, obučen u nekakve sirotinjske krpe, prišao mu je. 

Imao je otprilike 10 godina.
- Ej, gospodine, izgubili ste novčanik... - reče dečak
- O, hvala, mali! Ček, zar ti ne prodaješ kestenje? - reče Vladislav.
- Da.  - odgovori dečak.
- Gde su ti roditelji?
Dečak se malo zamisli, zatim pogleda Vladislava u oči. 
 - Nestali su...
- Žao mi je što to čujem... Kada se to desilo?
- Ubili su ih pre tri godine. Grupa ljudi nam je upala u kuću. Tražili su 

neki čip. Moji roditelji nisu im hteli dati taj čip, pa su pucali u njih. I mene 
bi ubili da su me videli. Do pre nedelju dana živeo sam u sirotištu, ali sam 
pobegao, sada skoro da se kajem zbog toga...

- Čime su se tvoji roditelji bavili i gde je sada taj čip?
- Ne znam, valjda su bili neki obaveštajci... A za čip ne znam. Stvarno.
- A, kako se zoveš, mali? Ja sam Vladislav Černok i ne moraš mi 

persirati.



- Boris Ivanovič.
- Jedan moj poznanik se tako preziva...
Vladislav se tada zamisli.
Setio se jedne večeri kad je pio viski s Ivanovičem, kada mu je ovaj 

spomenuo da su mu ubili sina, koji je bio obaveštajac...
- Borise, mislim da ti poznajem dedu, dođi sa mnom - reče Vladislav i 

uhvati Borisa za ruku.
Prošli su kroz iste ulice, samo što su sretali druge ljude. Ali sličnost 

tih ljudi je bila neopisiva. Isti tužni izrazi lica, mutan pogled pun straha, 
očaj u njihovim očima. A nade nigde, nigde radosti. Činilo se da je svet 
proživljavao svoje poslednje trenutke, vreme je brzo nestajalo, a sa tim i 
šansa za bolju budućnost.

I tako je Boris pronašao svog dedu.
Taj događaj je Vladislav zapisao u rokovniku. Često je govorio da nikad 

nije bio ponosniji na sebe, nego kad je video dečaka u dedinom zagrljaju.
Ali tu se priča ne završava. U rokovniku ima još ispisanih stranica.
Kad se pozdravljao s Borisom, ovaj mu je dao čip.
- To je čip koji su moji roditelji krili, mislim da neću pogrešiti ako ti ga 

dam - reče Boris.
Tada je sve počelo.
Vladislav ubaci čip u laptop, a na desktopu mu se pojavi neka 

simulacija.
Kada je Vladislav odgledao simulaciju, prosto nije mogao da veruje 

da je te proračune uradio poznati srpski klimatolog i astronom Milutin 
Milanković. 

„Milanković je 1940. godine napravio klimatske proračune za 2029. 
godinu. On je počeo da štampa te primerke marta 1941. godine. 

Nemci su u jutarnjim časovima 6.4.1941. bombardovali Beograd, 
i samo par primeraka je ostalo sačuvano. Međutim u jednom primerku 
se nalazio papir ispisan Milankovićevim rukopisom, koji nikad nije bio 
objavljen. U štampanim primercima piše da se nagib Zemlje u odnosu 
na ravan ekliptike periodično menja, stvarajući ledena doba ili globalna 
otopljenja. Ali da se tada Zemlja nalazi u veoma nestabilnom stanju, gde 
i najmanji pogrešan uticaj čoveka može nepovratno da pogorša situaciju, 
pisalo je samo u neobjavljenom rukopisu. Kasnije se neko dočepao toga i 
napravio fotokopiju, koju je zatim prebacio na čip.” (odlomak iz dnevnika).

- Tu simulaciju je verovatno uradio neki špijun za AEA, pri čemu je 
iskoristio Milankovićeve neobjavljene proračune - mislio je Vladislav. 



Vladislav je zatim par dana intezivno radio na promeni te simulacije. 
Znao je iz pouzdanih izvora da će se 2029. godine testirati nova vrsta 
nuklearnog oružja.

Uneo je u simulaciju nuklearno testiranje oružja i zatim je pustio da 
radi. Rezultati simulacije su ga zaprepastili. Vladislav je sve rezultate 
simulacije zabeležio u svom rokovniku. 

Sutradan, Vladislav se uputio za Beograd, čvrsto je bio rešio da pokaže 
celom svetu rezultate simulacije, da izmeni sudbinu Zemlje, koja je već 
postajala horor priča.

Pošto su svi avionski letovi bili otkazani zbog nepredvidljive oluje, 
Vladislav je odlučio da krene vozom.

I ja sam se nalazila u tom vozu. Vraćala sam se sa neke ekološke 
konferencije, na kojoj su nam ispričali gomilu laži, ali to sam tek kasnije 
saznala, kada sam srela Vladislava Černoka. 

- Je l’ slobodno?
- Jeste! - rekla sam ,pošto sam sklonila svoja skripta sa sedišta.
Meni su slučajno skripta ispala iz ruke i pala na pod. Vladislav i ja smo 

krenuli u isto vreme da ih podignemo. Pogledi nam se susretoše, a oči 
prepoznaše.

- Vladislave! - uzviknula sam.
- Sofija!
Ćutali smo narednih nekoliko minuta, imali smo toliko toga jednom 

drugom da kažemo, ali su nas tada reči izdale.
- Bio sam ti ubrao jednu belu ružu, a nisam stigao da ti je dam. Trčao 

sam svom snagom, ali nisam uspeo da stignem na vreme. Posle godinu 
dana, nastala je kriza, sve se izmenilo. 

- Duboko u sebi verujem da se nas dvoje, ipak nismo mnogo promenili 
- nastavio je Vladislav.

Ispričali smo jedno drugom sve tokove našeg života, posle mog boravka 
u Nišu. Bio je to pomalo tužan razgovor, a što ga je učinilo još žalosnijim, bili 
su predeli kroz koje je taj voz prolazio. Posečene šume, otrovane životinje 
po ulicama... Plastične kese raznih boja proletale su pored prozora. Priroda 
je doslovno bila mrtva.

Posle ponovnog susreta smo bili svakoga dana u kontaktu. Ali, posle 
mesec dana je prestao da mi se javlja, a telefon mu je uvek bio nedostupan. 
Tri nedelje kasnije, zamolio me je da se nađemo kod Brankovog mosta. 
Pristala sam. 

Sivkasto-crna voda tekla je ispod mosta, dok je vetar raznosio razne 
hemikalije kroz vazduh.

Pokušavala sam uporno da nađem svoj odraz u vodi, ali nisam uspevala, 



jer je otpad krstario rekom. Pogledala sam Mesec, koji se probijao kroz 
crne oblake. Mesečina se kao kakav iznemogli borac probijala kroz guste 
zagađene oblake. Sve je izgledalo tako beznadežno.

Visoka, tamna prilika se pojavi na mostu.
- Vladislave! 
- Uzmi samo ovaj kofer i idi!
Bila sam zbunjena, a čim sam uzela kofer, Vladislav je krenuo da trči 

u suprotnom smeru.
Ali za trenutak sam uspela da ga pogledam pravo u oči. Zasvetlucale 

su mu na mesečini, plakao je. Plakala sam i ja, ali u sebi, tiho, gorko, 
nečujno. 

- Hoćemo li se videti ponovo? - doviknula sam mu, a duboko u sebi sam 
znala da nećemo.

- Zbogom! - samo je to rekao i ništa više, samo jedno „zbogom“.
Više se nismo videli. Kasnije sam saznala da je ubijen. Čim sam došla 

kući, otvorila sam kofer. 
Saksija sa belim ružama, a pored nje rokovnik. Čim sam otvorila 

rokovnik, ispala je jedna ceduljica.
„Izvini što sam zakasnio, ovo je trebalo da ti dam pre deset godina.“ - to 

je pisalo na ceduljici.
Detaljno sam pročitala njegov rokovnik, tj. dnevnik.
Rešila sam da nastavim njegov rad tako što ću napisati jednu priču.
Ovo je ta priča.
Priča o nemarnosti i sebičnosti mnogih ljudi. 
Sada ću samo da prepišem jednu stranu iz njegovog dnevnika.
„Pomoću simulacije (koju sam vam opisao na prethodnim stranicama) 

shvatio sam da se Zemlja nalazi na rubu propasti. Naime, ako se isproba 
nova vrsta nuklearnog oružja, doći će do strahovitih poremećaja . Stvoriće 
se ogroman radioaktivan dim, koji će zbog povećanog upadnog ugla 
sunčevih zraka početi veoma brzo da se zagreva. Zatim će zapremina tog 
radioaktivnog dima početi naglo da se povećava. Radioaktivne čestice 
tj. molekuli tog dima dospeće do ozonskog omotača i potpuno će ga 
uništiti. Zatim će Sunčevi ultraljubičasti zraci sve živo spržiti na Zemlji. 
Naravno, u svim državama će nastati ekonomska i ekološka kriza. Retko 
ko će preživeti. Praviće se podzemna skloništa, koja će biti dostupna samo 
malom broju ljudi (među kojima će biti 37% mafijaša). Na milione mrtvih, 
flora i fauna skoro totalno uništena i ozračena. Zamislite sada takav svet, 
samo pokušajte (u stvari, ako poživite još koju deceniju, nećete ni morati 
da ga zamišljate, jer će to postati vaša realnost).“

Mislim da sam dovoljno toga rekla, a sada je red na nekog drugog da 
nastavi i prenese ovu priču, a taj neko ste Vi.



A ki tudja hanyadik Balkán-háború hevében hozott édesanyám a világra, 
Vukovár és Eszék ágyúzásainak közepette. Tizenhat év után pedig itt tartok: 
középiskolás vagyok, versenyekre járok, a Keresztben tevékenykedem, 
rádiózom és  még több apróbb aktivitásban is résztveszek. Ezek átal 
igencsak ismertté és elismertté váltam, ami számomra hatalmas öröm, 
mivel nem volt ez mindig így. Egy évvel ezelőtt hanyaggá, sőt kifejezetten 
felelőtlenné váltam. Felrúgtam a saját törvényeimet, értékrendemet, szinte 
nem is gondolkodtam, csak hagytam, hogy az érzéseim, vagy talán állati 
ösztöneim vezényeljenek. Mindaddig szorgalmasan tanultam, segítőkész 
voltam, de rövid idő alatt többször is irgalmatlanul nagyot csalódtam a 
világban. Talán az a tudat éltette a változásaimat, hogy nem kellene olyan 
naívnak lennem, hisz mások rossz tetteit a korombeliek nem vetik meg, 
épp ellenkezőleg, nagyra értékelik. Amikor elvették tőlem azt a fiút, akit 
tiszta szívemből szerettem, akkor betelt a pohár és szörnyeteggé váltam. 
Magam sem tudom elhinni, amit tettem, nem bántottam az őt kiérdemlő 
lányt, de a szándék és a kegyetlenség bennem volt. Szerencsére alig 
kezdtem el bűnös tervem megvalósítását, máris leállítottak. Egy-két óra 
alatt észhez tértem és rájöttem, hogy bár néhány ember szemében bátor, 
belevaló lány lettem, de a többség megvető pillantásait még sokáig el 
kellett viselnem, hisz ők immár utolsó rongynak tartottak. Lassan helyreállt 
minden, bocsánatot kérhettem a lánytól és mára barátnők lettünk, sőt a 
szerelmemet is újra a páromnak tudhatom, de mindettől függetlenül a 
lelkem továbbra sem nyugodt. Megmaradt rajta egy fekete folt, amely nap 
mint nap emlékeztet a vétkemre és, amely egy életen át távoltart az ehhez 
hasonló őrültségektől.

Mivel aznap szombat volt, a rádiózást az otthoni hosszas készülődés 
követte, majd célbavettem a Cocus Diszkót. A bejárat előtt hosszú sor 
kígyózott, a várakozás közepette elgongolkodtam és egy osztálytársnőm, 
Blanka fél éve elejtett mondata jutott eszembe. Az egy kupacban ülő lányok 
irigykedve mondták, hogy milyen jó neki, hogy közel lakik a diszkóhoz. Mire 
Blanka azt felelte, hogy ő utálja a Cocus Diszkót, még nem bulizott ott, de 
nem is tervez még csak benézni sem, épp elég látnia minden hétfőn a 
buszmegállóra menet azt a számtalan használt, majd széthajigált óvszert, 
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amit a bulizók hagytak maguk után. Tényleg ennyire kulturálatlanok 
lennénk mi fiatalok? Ezen a kérdésen egy ideig nem törtem a buksimat, 
mivel végre bejutottam, ám az este közepén azt vettem a fejembe, hogy 
picit körülnézek a felmerült kérdés kapcsán. Elég volt csak a padlót 
szemügyre vennem, ujjnyi vastagságú üvegtörmelékben tombolt a tömeg 
alig két órával a buli kezdete után. Az emeleten anyuci pici 12-13 éves 
kislányai ketrecre emlékeztető rácsos pódiumon egy-egy rúd társaságában 
riszálták, mutogatták magukat. A bátrabbak vagy inkább részegebbek még 
akár egy kis vetkőzést is bevállaltak a közönség érdeklődésének felkeltése 
érdekében. A java még csak ez után következett, a díszes társaság hirtelen 
a terem szélére szorítkozott. A kialakult tér közepén egy lány és a barátja 
álltak, a fiatal leányzó hányni kezdett az efogyasztott, temérdek alkohol 
hatására. Amikor végetért a folyamat, a barátjához fordult, aki hosszasan 
megcsókolta, majd a hölgyike a mosdóba vonult, hogy megigazítsa a 
sminkjét. A takarítók csak jóval később érkeztek meg, hogy feltakarítsák 
mindazt, amit a tizenéves lány „kipakolt”. A fiúk sem különbek: volt, aki az 
udvari padok egyikén szunyókált, volt, aki csaknem kúszva tántorgott be a 
táncparkettre, majd elterült a földön. Nem is beszélve az összeszólalkozások 
sokaságáról, amelyek csak azért nem fajulnak verekedéssé, mert vannak 
kidobók. Mindenképp szó kell, hogy essen az udvarlási szokásokról is, 
amelyeket sajnos már én is megtapasztaltam. A kiszemelt hátamögé áll 
a dalia, erősen magához szorítja a nőcit, fogdosni kezdi, pár perc múltán 
pedig elhívja az autójába. Én személyszerint undorítónak tartom az efféle 
közeledést, a tiltakozó szavaimra, mozdulataimra rendszerint azt a választ 
kapom, hogy ne kéressem magam, ez viszont már tényleg tűrhetetlen 
és ekkor a régi spártai nők módjára rövid, tömör, határozott, de finoman 
megfogalmazott véleményemmel küldöm el a romantikus hódolóimat. 
A hazafélé vezető út sem zökkenőmentes, de ez alkalommal nem volt 
gond.

Vasárnap anyukámhoz mentem ebédre. Mint oly sok gyermek 
esetében, esetemben is a szülők elváltak. Ez egy igencsak hálátlan téma, 
ezért különösebben nem firtatnám, mindössze arra hívnám fel a figyelmet, 
hogy egy ismerősöm említett egy lehangoló statisztikát, ami szerint a XXI. 
században a biróságok mind gyakrabban ítélik a gyermeket az apukának, 
mert az anyuka nemtörődömsége és alapvetően a kicsapongó életmódja 
nem megfelelő a gyermekneveléshez. Végül hozzátette, hogy ilyenek ezek 
a mai anyák, de ha nekik jó...

Ha nekik jó is, de a gyermeküknek biztos nem. Nem szokott hiányozni 
anyukám, de borzalmasan tud fájni, amikor az emberek az ő tetteivel 



azonositanak és ez alapján elítélnek, nem beszélve az elfelejtett karácsonyi 
ajándékról...

Hétfőn még a fű se nől – szokták mondani, nekem viszont iskolába 
kellett mennem. Nehézkesen, az orromat lógatva sétáltam. Elképedve 
vettem tudomásul, hogy mennyi szemét van az út mentén: állattetemek, 
különféle palackok, papírosok, a cigaretta csikkeken már meg sem 
lepődök, sőt akár egy egész zsák szemét, és ami a legirónikusabb pelenka, 
betét..., ha valamelyik egy nagyobb szélben valaki fején landolna...
Nevessek vagy sírjak?

A suliban feleléssel indítottuk a hetet, egyik osztálytársnőmet 
váratlanul érte a tanárnő felszólítása, kettest kapott. Majd egy kolléga 
következett, aki ügyesen kihúzta magát a számonkérés alól. Ekkor a 
bánatos diáklány a tanárnőnek szegezte a kérdését, hogy amennyiben 
ő is valamilyen ürüggyel állt volna elő, akkor nem kellett volna felelnie. 
A tanárnő nem válaszolt, viszont a feldühödött osztálytárs a jegyét féltve 
igen hangos és súlyos vitába eredt a lánnyal. Így múlt el az óra, majd a 
szünetben több barátnőm is meg lett fenyegetve, hogy, ha legközelebb 
ismét szájalni merészelnek, akkor beveri az arcukat, a hátukba állítja a 
széket és hasonlók. Nem, ez nem poén volt!

Feszülten és szótlanul telt el a tanínás. Végre hazafelé tartottam, amikor 
feltünt, hogy valakik követnek. Lélegzet visszafolytva, őrült tempóban 
szedtem a lábaimat, az utca sötét, bozótos része előtt lefordultam, hisz 
végre hazaértem. A két nagydarab férfi megállt, szigorú tekintettel néztek 
utánam, majd visszafordultak. Nem tévedtem, engem követtek, és én még 
azt hittem, hogy biztonságos környéken lakom...

Nyugtalan, alvástól mentes éjszaka után a kedd következett. Már kora 
reggel vendégem érkezett, egy kis barátnőm, Alíz, aki nemrég kezdte az 
iskolát. Az oviról nem szeretett mesélni, de reménykedtem, hogy a suliról 
lelkesen, élménytelien szónokol majd. Nehézkesen nyögött ki néhány 
jópofa történetet, aztán maga elé bámulva folytatta, immár cseppet sem 
vicces esetekkel. A 3. osztályosok körében már előkerült az iskolában a 
kés, segítségével és más fenyítési módszerekkel próbálnak a nagyok az 
illemhely használatáért pénzt fizettetni velük. Továbbá nem részletezte, 
hogy mi oknál fogva vagy mikor, de egy fiút valaki úgy hasba rúgott, 
hogy még a kórházban is háromszor összeesett. Egy alkalommal pedig, 
amikor a barátnőivel sétáltak haza, az előttük haladók becsöngettek 
egy házba, amire ők odaértek egy dühös bácsi toporzékolt a kapuban és 
nem érdekelte a lányok érvelése, hogy nem ők voltak, mérgében az egyik 
kislányt úgy megütötte, hogy megeredt az orra vére. Teljesen le voltam 



döbbenve, az előző nap eseményeit sem tudtam megemészteni, de ezek a 
történetek végképp lehangoltak. Hamarosan elköszöntünk, sietve kaptam 
össze magam és már rohantam is a buszmegállóra, ahol egy idős nő 
veszekedett egy fiatal férfival, aki az utánfutónyi szemetét akarta a néni 
háza elé lepakolni, mondván, hogy ott szokott állni a nagy szemeteskuka. 
Hosszas vita után a nő rájött, hogy nem tehet semmit a szemetelő ellen és 
csalódottan visszavonult a házába.

A tanítás egyhangúan telt, végül a tornaóra következett. Gyorsan 
átöltöztem és illemhelyre mentem, becsuktam az ajtót és kis híjján 
összeestem, a falon lévő csempe használt betétekkel volt kitapétázva. 
Kultúra, könyörgöm, kultúra-gondoltam és már a terem felé vettem az 
irányt. Szóltam a tanárnak a mellékhelységben látottakról, ő pedig a 
takarítónővel eltávolíttatta az enyhén szólva kellemetlen látványt nyújtó 
„alkotást” az illemhely faláról.

Mi jöhet még? – tettem fel magamnak a költői kérdést a hazafelé 
vezető úton.

Alig, hogy megérkeztem, megcsörrent a telefon, egy barátnőm volt 
a vonal másik végén. Megörültem a hívásnak, hisz már rég hallottam 
a hangját, de néhány perc beszélgetés után nagyon csalódott lettem. 
Nem ismertem rá a gyermekkori barátnőmre, rossz úton járt, nagyban 
dicsekedett a barátai számával, én pedig teljesen összezavarodtam a sok 
név hallatán, elvesztettem a történet fonalát, az egy éjszakás kalandjait 
sorolta fel. Azt a hibát követte el, mint megannyi tini, szerencsére épp, 
hogy csak elkezdte ezt az önrombolást, így azonnal tudtam segíteni. 
Durván kellett fogalmaznom, hogy ne tudjon magyarázkodni, hanem 
gondolkodóba essen: szerinted meddig lehet ezt csinálni? Ha így folytatod 
két-három hónap múlva mehetsz abortuszra, a nemi betegségekről 
nem is beszélve... . És csak mondtam a magamét még vagy tíz percig, 
mind határozottabban és nyomdafestéket nem tűrőbben. Borzalmas 
volt, de sikerrel jártam. Minden esetre megkértem, hogy hívja fel néhány 
barátnőnket és egy orvoshoz is menjen el.

Úgy véltem jót cselekedtem, de kegyetlennek éreztem magamat, ezért 
nyugtalanul aludtam.

A verőfényes szerda reggelen a szomszéd néni hangoskodó beszédére 
ébredtem. A nagymamamámhoz jött, de én is társultam hozzájuk, hogy 
megtudjam mi történt a napokban a faluban.  Nem is kellett sokat várni, 
Irén néni csakhamar nyelvbotlás nélkül regélte a híreket. Először azon 
bosszankodott, hogy mennyire lopják a fát az erdőnkből, de már témát 
is válltott és taglalni kezdte, hogy még a múlt héten milyen szörnyűség 



történt, a Lali bácsi, bár már 70 éves volt, levágta a felesége fejét, majd 
felakasztotta magát, egyelőre nem tudják mi oknál fogva tette ezt. A Maris 
fia, az Ernő pedig hétfő virradóra olyan részegre itta magát, hogy a templom 
kapujába vizelt. Ma valószínűleg egy kotrógép jön a rétre, mert valami 
lopó maradványait kotorná ki a kiszáradt mocsárból, ezt az embert egy 
falubeli ölte meg, amikor az a földjéről lopta a termést. Még vagy öt esetről 
számolt be, majd felhörpintette a kávéját és elviharzott. Szerencsére az 
elmeséltek fele csak pletyka, de így is az az érzésem támadt, hogy a békés 
szülőfalumból Vadnyugat lett.

A suliban töltött délután gyorsan elszállt, de sokat kellett várnom a 
buszra, ezért sétáltam egyet a városban. Összefutottam Leával, aki nagyon 
szomorú volt. A beszélgetés során elárulta, hogy elhunyt a nagymamája. 
Részvétet nyilvánítottam, ő pedig kissé nyíltabban panaszolta fájdalmának 
és haragjána okait, orvosi mulasztás állt a haláleset hátterében. Bíráló 
hangnemben súlyos vádakat hozott fel az orvosok ellen, hogy a nővérkékkel 
szórakoznak vagy ráérősen cigarettáznak, nem törődve a betegekkel, a 
vészhelyzetekkel-mondta. Ez a téma is gondolkodóba ejtett, már aludni 
tértem, de még akkor is azon morfondíroztam, hogy művelt emberek 
hogyan tudnak gyerekesen, felelőtlenül viselkedni.

Csütörtökön elmaradt a tanítás, ezért meglátogattam egy régi 
jóbarátomat, Endrét, aki egy kis tudós. Jót beszélgettünk, nevetgéltünk, 
később félve rákérdeztem, hogy mesélne-e a találmányáról. Felcsillant 
a szeme, mintha csak erre várt volna. Kézenfogott és levezetett a házuk 
pincéjébe. Lerántotta a leplet a hatalmas kör alakú fém szerkezetről, 
filmbe illő és kissé vicces is volt ez a helyzet. Ő viszont halálkomolyan, 
bámulatos hozzáértéssel, egy tucat, számomra kimondhatatlan szakszóval 
hosszú percekig magyarázott a csodamasináról. A csodálattól ittasan 
megtapsoltam a beszédét, de mégis rákérdeztem, hogy az átlag emberek 
nyelvén minek is nevezné a munkája eredményét, bizony az egy időgép volt. 
Arcátlanul azt a kérdést is felvetettem, hogy tesztelte-e már a remekművet. 
Hahotázva mesélte, hogy először a kutyáját, majd a tanárát repítette egy 
másik időbe, azt is megjegyezte, hogy én is kipróbálhatnám. Mi tagadás 
nem kellett sokat biztatni, egyszeribe elhadartam, hogy szeretném 
megnézni a jövőt 10, 50, és 100 év múlva. Endre lelkesen ügyködött 
valamit a gép körül, majd egy elégedett mosollyal közölte, hogy rövid időre 
a szomszédai áram nélkül maradnak. Jeleztem, hogy felkészültem. Egy 
addig ismeretlen hangot hallottam, amely kegyetlenül bántotta a fülemet. 
Ekkor a messzeségből mepillantottam a városunkat 10 év múltán. Jóval 
fejlettebb, népesebb volt a mai állapotától, de nekem valahogy mégsem 



tetszett. Rohanó, sokat köhögő és trüsszögő emberektől nyüzsgött a 
központ, ezek az emberek több szempontból furcsák voltak, mintha 
vöröses színű lett volna a bőrük. Jobban megvizsgálva a terepet a város 
egy óriási szemétdombnak tünt, amelyen az emberek, mint a kis kakasok 
mérgükben gyakran bele-bele rúgtak a mindent elborító szemétbe. A 
megszámlálhatatlan gépjármű zaja, az ingerült sofőrök dudálása és sokuk 
szitkozódása félelmetes hangerejű volt, a szmog pedig három méter 
magasságban húzódott elfedve a város légterét. Kevés növényfaj volt jelen 
a látóhatáromban, és az a kevés is fakó volt. Állatokat nem is láttam, még 
verebeket sem. Jól kivehető volt a közelben lévő sikátor, mintha oda mentek 
volna az emberek meghalni, de temetőt sehol sem láttam. Szemlélődtem 
volna tovább, de hirtelen újra a kis zsenim pincéjében találtam magam. 
Majd az 50 év múlva kilakuló világot szemlélhettem madártávlatból. 
Azt hiszem csúcstechnikának nevezhető mindaz, amit láttam: egyetlen 
objektum sem volt a föld felszínéhez rögzítve, a hatalmas hivatalok is 
lebegve foglalatak helyet a világmindenségben. Az emberek tetőtől talpig 
bepáncélozva ültek repülő házaikban. Semmiféle állat illetve növényi 
faj, sőt víz sem volt jelen a föld felszínén. Már végképp nem értettem 
semmit sem, de ismét visszahuppantam a jelenbe. Az időutazásom 
következő állomása a jövőben, 100 év múlva fogadott. Bolygónk teljesen 
üres, sivár volt, mintha valami letarolta volna, egy hangyányi jelét sem 
láttam az életnek. Mégegyszer, utoljára körülnéztem és visszatértem 
Endréhez. Részletesen leírtam neki a jövőnk három látképét, de nem 
akart hinni nekem. Mivel későre járt már az idő, ezért hazakísért, a hosszú 
út során egyetlen szót sem szóltunk, magunkba szállva tűnődtünk és 
erősen reméltük, hogy mégsem a látott jelenségek képezik a jövőnket. 
Megköszöntem, hogy hazakísért, majd megfürödtem és aludni próbáltam, 
de ismét nem tudtam egy szemhunyásnyit sem aludni. Még sokáig a 
jövőben látottak hatása alatt álltam. 

Mivel már péntek volt, próbáltam nem csak az előző nap, hanem az 
eltelt hét eseményeit is átgondolni és megoldást találni, vagy legalább 
egy komoly, meggyőző tanulságot levonni. Erre kérem most az olvasót 
is, hogy zűrös életéből szenteljen néhány percet a témának. A jelenben 
talán elképzelhetetlen, de néhány év múlva valóban az egész világot súlytó 
tragédia történhet. Ne gondolja, hogy hiábavaló lenne az Ön törekvése, 
csak azért, mert a mondás is úgy tartja, hogy egy fecske nem csinál nyarat, 
hiszen valahol, valakiknek meg kell indítania a változások lavináját. Ha 
Ön és családja elkezd a természet adta lehetőségekkel csínján bánni, 
rendezik házuk környékét, fákat ültetnek, részt vesznek szemétgyűjtő 



akciókban, akkor ezeket a jó szokásokat hamarosan átveszik a barátaik, 
szomszédaik is. Csak így indulhat el egy nemes folyamat, amely biztos 
sikerrel  jár majd. Tegyen úgy, ahogy azt a legjobbnak látja, de gondoljon 
időben saját és gyermekei jövőjére.



Sve se moglo i drugačije završiti. Ali, nije. Ležao sam na kauču ophrvan 
velikom količinom svega što sam konzumirao preko praznika i prelistavao 
novine. Pažnju mi je privukao maleni oglas na dnu pretposlednje stranice 
– konkurs za ekološku, horor priču!  Ustao sam i odsutno gledao kroz 
prozor. Razmišljao sam, da li je konačno došlo vreme da ispričam tu priču 
koja me prati još od detinjstva?  Pogled mi se  preko krovova  zaustavio na 
krošnjama obližnje šume, Dudove šume. Kažem, sve se moglo drugačije 
završiti. Ali, nije.

Ko od nas, nekada, različitim prilikama, nije bio u Dudovoj šumi? 
I danas iz tog šumarka dopire vesela dečija graja, mada je fudbalsko 
igralište već odavno prekopano i sada se na tom mestu nalazi groblje. Bilo 
je to davno, pre nekoliko godina otišli smo na dogovorenu utakmicu sa 
A razredom. Umesto fudbalskog igrališta zatekli smo dva velika bagera i 
nekoliko kamiona kako dovoze crnicu i istresaju je na mestu gde je nekada 
stajao gol. I mada je bilo kasno popodne, još se nekoliko radnika nevoljno 
vuklo ovim nestvarnim prizorom – okupljena deca, sa fudbalskom loptom 
u najlon kesi, stajala su i nemo posmatrala ovu katastrofu. Bio sam tamo 
tog dana i znam šta vam govorim – niko od nas, već u to vreme, nije ništa 
očekivao od ovog društva – ali, da prekopaju fudbalsko igralište i da tamo 
prošire groblje – to je bilo previše! Sunce je polako zalazilo, radnici su se 
okupili tamo, na drugoj strani, očigledno su imali sastanak sa poslovođom 
koji im je izdavao instrukcije za sutrašnji dan. Iza mene neko je šutnuo 
loptu, visoko i svi smo pogledali za njom. Nestala je negde u krošnji, ali 
više se niko nije obazirao. Okrenuli smo se i otišli na Radijalac, da sedimo 
na klupama, šta smo drugo mogli?

Šuma se svakim danom smanjivala. Posle nekoliko meseci naše 
društvo se ponovo okupilo tamo, krenuli smo da odigramo partiju basketa. 
Bila je subota, čitav dan je bio pred nama, pale su, tamo kod klupa, 
i nekakve opklade, za čas posla nabavili smo košarkašku loptu, kožnu, 
kakvu koriste Amerikanci u NBA. Veselo smo čavrljali sve dok nismo stigli 
do prostora gde su nekada bili koševi. Sada je tamo stajao nekakav šator, 
ogroman i zelen, poput  moderne sportske hale sa ventilacijom nalik na 
ogromne propelere. Neki novi  preduzetnik smislio je biznis i napravio 
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nekoliko teniskih terena i, naravno, počeo da naplaćuje ulaz. Sredovečni 
tipovi koji su neprestano ulazili i izlazili izgledali su zadovoljni. Tamo, iza 
stare hale, našli smo naše koševe. Iskrivljene i zarđale,  naslonjene na zid. 
Bili smo besni i nemoćni, stajali smo tako skamenjeni još neko vreme i 
vratili se na Radijalac, na naše klupe.

I dalje, u preseku tužnih godina, odlazili smo u šumu sve ređe i ređe, 
jednom, dva puta godišnje, sve se promenilo – zeleni, arteški bunar sa 
kojeg smo znali da pijemo vodu, pa i da se prskamo u veselom poretku 
– neko je, jednog dana zaplombirao i okačio natpis „Voda nije za piće!“ I 
dalje, o šumi, počele su da kolaju glasine kako noću  manijaci vrebaju iz 
mraka, a čak se dogodilo pre koju godinu i neko svirepo ubistvo, sedeli 
smo na kraju Radijalca kada su policajci počeli da pristižu u velikom broju. 
Privukla su nas plava rotaciona svetla i grobarska kola koja su se parkirala 
odmah ispred hale. Iz šume su izneli čoveka prekrivenog crnom kesom, a 
niz nogavice, uprljane blatom, videla se skorušena krv. Horor! Niko ništa 
nije govorio, svi smo samo ćutali i posmatrali u pravcu šume – tamo su 
u polumraku škljocali blicevi fotoaparata, okupljeni novinari postavljali 
su pitanja debeljku sa cigaretom u ruci, očigledno nekom detektivu, koji 
je rekao kako policija sve čini da nađe „aktere ovog zločina“. Neko se 
iza mene nasmejao, jednog od aktera, onog u najlon kesi, baš su gurali 
u grobarski kombi, a drugi učesnici  verovatno su sa druge strane šume 
izmicali poteri.

Sve je počelo da se menja. Sa druge strane ove slavne šume, u kojoj 
se nekada nalazilo na stotine dudovih stabala koje su posadili uzgajivači 
svilene bube, nalazila se hemijska fabrika koja je šumu zasipala azotnom 
prašinom. I kao da ni to nije bilo dovoljno – na obodu šume krajem prošlog 
veka stvorena je divlja deponija na koju su građani iznosili svakakve vrste 
otpada, čak i pokvarene veš-mašine i frižidere. Iz godine u godinu šuma 
se proređivala, sredinom prošlog veka još je tamo stajala stara kafana sa 
osunčanim tremom sa kojeg moj otac čuva nekoliko fotografija, opet, sa 
njegovim ocem koji ga je redovno nedeljom vodio na ćevapčiće i koktu. Na 
tim fotografijama kao da su zabeleženi poslednji svečani trenuci iz dugog 
života stare šume. Prvomajske parade sa pleh orkestrom poređanim 
na platformi  ogromnog kamiona, šareni baloni i lizalice, kao i sunčani 
proplanci na koje se umilno izvija sunce kroz guste krošnje. Već pedesetih 
ka šumi je počelo da se širi prvo veliko urbano naselje u Subotici, Radijalac, i 
mislim da je tada, u to vreme, još postojala ideja o šumi kao o dragocenom 
parku za decu, stare i sportiste. Izgradnjom Hale sportova kao da se htela 
potvrditi nova orijentacija, ali i to je bilo nedovoljno. Šuma se povlačila 



sve više i više, a tamo, sa severne strane, bila je potpuno zaokružena 
betonskim konstrukcijama Građevinskog fakulteta i bazena.

Kasnije sam, pomalo istražujući i čeprkajući po sećanju starijih, saznao 
da se šuma nije oduvek zvala – Dudova. Pre više od stotinu godina to je 
zapravo bila jedna obična, bagremova šuma, a ulica koja je sa strane 
grada izlazila na nju zvala se  - Bagremova. Nova industrijalizacija grada 
sa početka prošlog veka uvela je praksu koja izgleda i nije nova – stara, 
bagremova šuma je raskrčena i umesto nje, zasađena su stabla duda. 
Razlika između naših predaka i nas kao da se vidi na ovoj šumi najbolje 
– oni su podizali nove šume, kultivisali prostor, dok naši savremenici 
nemilosrdno uništavaju  sve pred sobom. Danas prizor izgleda zaista 
žalosno jer je šuma sa svih strana napadnuta agresivnom civilizacijom, 
parkiralištima i hangarima u kojima se prodaju sigurnosna vrata i prozori 
od polivinila.

Kada danas razmišljam o šumi, mislim da su ljudi bili ti koji su je 
uništili.

I da, još jedno ubistvo i to baš onog dana kada je Marko slavio rođendan, 
pa smo rešili da ga proslavimo vozeći rolere na vijugavim betonskim 
stazama koje su se poput zmije prostirale šumom. Tamo, pored restorana 
čija je bašta duboko zalazila u šumu, začuli su se pucnji, prvo jedan, pa 
zatim nekoliko, mislili smo da je nekom pukla automobilska guma, zastali 
smo i pogledali u pravcu restorana. Iz jednog od parkiranih automobila 
izašao je čovek, pogledi su nam se susreli, bacio je pištolj u žbun, otresao 
rukav, i potrčao, tamo prema bazenima. Posle desetak metara je zastao, 
okrenuo se i opet nas pogledao, kao da je želeo da što bolje zapamti naša 
lica. Opet smo stajali u tišini, dopuštajući ubici da nas dobro odmeri, zatim 
je zločinac  potrčao dalje, a mi smo samo tako nemo stajali i posmatrali 
nestvaran prizor u parkiranim kolima. Dvadesetak metara od nas nalazio 
se čovek na prednjem sedištu koji  kao da je zaspao naslonivši glavu na 
prozor. Krv nismo videli ali smo je mogli osetiti. Sa kapele obližnjeg groblja 
oglasilo se zvono, crkveno zvono, neko je samo tiho izustio „horor“, okrenuli 
smo se i pošli smo daleko, daleko od šume, čak do grada, da tamo na 
fontani sredimo utiske i napravimo plan – šta dalje.

Mašta, podstaknuta stvarnim događajem, ubistvom, učinila je svoje. 
Razgovarali smo o tome šta će se dogoditi sa nama kada nas ubica poseti. 
Bili smo svedoci, očevici ubistva, nas petoro, šesti, Boris, imao je sreću, 
roleri su mu se pokvarili odmah na početku vožnje, još tamo kod hale, pa 
je seo na klupu da odmori i da nas sačeka da se izjurcamo.

Sedeli smo kraj  fontane i posmatrali zapenušanu vodu kako se u 



pravilnim slapovima spušta niz zelenu keramiku. Možda je ubica već ovde, 
u gomili na trgu, možda nas posmatra, i čeka povoljan trenutak da se 
raziđemo pa – da i nas, redom poubija. Okrenuli smo se i posmatrali ljude 
koji su prolazili mimo nas. Tražili smo pogledom lice ubice, dobro smo 
ga zapamtili, kao i on nas, verovatno, očekivali smo pucnjeve, sedeli smo 
tako preplašeni na smrt. Branko  je samo, s vremena na vreme, ponavljao 
– horor, horor – i to je bilo sve. Bio sam najstariji i najjači, od mene se 
očekivalo da nešto kažem, da dam neko rešenje ove glupe situacije u kojoj 
smo se našli. Pala je noć, popalila se raznobojna svetla na fontani, ljudi 
su sedeli oko nas, većina u papučama, onim plastičnim što šuškaju kada 
koračate. U prolazu, pojavio bi se i neki smutljivac i seo tamo, preko puta 
biblioteke, bio je nama leđima okrenut i pušio. Bože, pitali smo se, da li je 
to ubica? Šta da radimo?

Svaka priča ima svoj kraj, bilo logičan, bilo pravedan ili nepravedan, 
ali ima svoj jasan kraj, a ova je priča tek negde na sredini, zastala je kod 
zelene fontane na trgu i lepo se može videti u odsjaju vode i na našim licima 
prepunim straha. Ovu priču prati naša  tišina, prati je i tišina šume, to je 
tišina koja nastupa posle ubistva, tišina čoveka čija je glava naslonjena 
na prozor, a dah mu se magli još jedno vreme. Tišinu, na kratko, prekidaju  
pravilni otkucaji naših uplašenih srca i konačno, tišina vode, vode iz fontane 
na trgu. Ova priča jeste horor jer se lepo mogao videti naš strah kako klizi 
niz kitnjastu fasadu Gradske kuće, ovo pričam jer strah je bio velik, nismo 
smeli da se raziđemo, nismo smeli da maknemo sa trga prepunog ljudi 
ali, treba li reći, i ta se okolnost promenila - kada je otkucalo dvanaest, 
ljudi su se razišli, došla su potom dvojica u fluorescentnim prslucima i 
počeli da čiste  po trgu, oni su još jedini ostali. Zatim, tu je bio i  jedan 
klošar, na klupi pored apoteke, ali na njega nismo mogli da računamo, 
spavao je ili se pravio da spava. Možda je ubica baš i ležao tamo, opružen 
na klupi pored dežurne apoteke, pored ulaza na kojem je pisalo -„Za hitne 
slučajeve pozvonite na zvono!“ Konačno, negde oko jedan pojavio 
se policajac. Šetao je bezbrižno i posmatrao osvetljene izloge. S vremena 
na vreme oglasio bi se neki metalni glas preko uključenog voki-tokija, ali 
nismo mogli da razaznamo ni jednu jedinu reč. Sedeli smo na fontani i 
ćutali, iza naših leđa, hvala Bogu, počeli su da se okupljaju taksisti na taksi 
stanici, njih smo potpuno zaboravili, valjda zato što smo bili leđima okrenuti. 
Jedan taksista pljeskao je rukama svakih pet minuta, da rastera okupljene 
golubove, to nas je ohrabrilo, ili ta inicijativa da neko nešto napokon uradi, 
pa makar i da rastera uspavane golubove. Na moju inicijativu, prišli smo 
pomenutom taksisti sa preciznim planom – da nas po ceni duple tarife 



prebaci do kuće i da sačeka svakog ponaosob da u sobi upali svetlo – to će 
biti znak da smo stigli i da smo živi – i tako je i bilo.

Sutradan,  dan posle ubistva, bili smo prvi u školi. Ova nesreća kao da 
nas je ponovo ujedinila, glasno smo prepričavali jučerašnji dan, najglasniji 
je bio Branko, slušao je vesti cele noći, ali o ubistvu ni slova. 

Treba li reći sada konačno i nešto o sudbini, tačnije o prstu sudbine, 
koji se ovde umešao? Na nesreću, ili na sreću, taj dan, prvi dan posle 
ubistva u Dudovoj šumi, bio je dan ekologije. Razredna je na prvom času 
službeno saopštila: - Danas je dan ekologije – idemo u Dudovu šumu da 
tamo naučimo šta je to kompostiranje. Okrenuo sam se Branku, bio je bled 
kao kreč – ekologija, kompostiranje, kakav horor – ja sam ga razumeo, ali 
ga je razumela i  razredna koja ga je pitala šta ima protiv kompostiranja i 
odmah,  zatim, da kaže šta zna o ekologiji. Branko je ustao, ćutao je kao 
zaliven, razredna je nervozno kuckala prstima po stolu. - I... da čujemo, 
Branko, šta je po tebi ekologija? Sada je Branko  već bio crven kao rak. 
– Ekologija je, nastavnice,.... pa... (dugačka tišina....) - Šta je ekologija....?, 
ponovi pitanje razredna.... a Branko, mucajući, odgovori: -Ekologija je kada 
čuvamo šume. - Koje šume? – usledilo je sledeće pitanje na koje Branko, 
sada već sasvim koncentrisan odgovara – sve šume. -U redu - nastavila 
je razredna – zašto je važno da čuvamo šume? Branko  je sada ponovo 
ćutao, to je potrajalo... -Zašto je važno da čuvamo šume? - ponovila je 
pitanje. -To je važno zbog nas samih, kako se ne bi ubijali, odgovorio je on 
samouvereno. Odgovor je prekinuo žamor svih u razredu, osim nas, koji 
smo ćutali, nas koji smo morali biti progonjeni, nas koji smo znali staru 
istinu – ubica se uvek vraća na mesto zločina.

Parking ispred restorana bio je potpuno prazan. Ništa nije ukazivalo 
na to da se ovde, na ovom mestu, juče, pre nekoliko sati, dogodio zločin. 
Restoran je bio zatvoren, ali još je bilo rano, možda će kasnije i otvoriti, 
zašto ne bi – razne bizarnosti, pa čak i zločini privlače publiku – na dečijem 
igralištu, tačnije na mestu gde je nekada bilo dečije igralište, a sada tamo 
stoje samo dve tri razvaljene klupe, trčkarala su mala deca pod budnim 
okom deda i baka. Naš je razred oduvek bio poseban, razredna nas je 
okupila pored  trim-staze i rekla nam je da stanemo u polukrug. Naravno, 
mi smo se okrenuli tako da pogledom možemo da vidimo napušteni 
parking – očekivali smo da ubica dođe upravo iz tog pravca. Dan ekologije 
bio je prozračan, sunčan i pomalo hladnjikav. Pored nas je pretrčao ceo 
jedan rukometni tim sa trenerom koji je oduševljeno urlao: - Diši duboko.

Pola razreda se smejalo, a pola nije, već je preporuku trenera shvatilo 
doslovno i počelo da diše punim plućima.



A nas petoro nismo ispuštali ni glasa. Pogled nam je bio uperen ka 
napuštenom parkingu, ponovo se oglasiše zvona iz obližnje kapele, 
razredna je pričala o ekologiji, a Branko je samo dosadno ponavljao – 
horor, horor. Ja sam rešio da jednog dana napišem horor ekološku priču.

I sada, dok sa prozora posmatram obližnje krošnje Dudove šume, znam 
da se sve moglo završiti drugačije, ali nije. Čovek sa prednjeg sedišta ostao 
je tako zaleđen u našem sećanju, u tom istom sećanju smešten je i ubica 
kojeg su mogli da pronađu, ali nisu, a  o dobrom duhu iz naslova, reći ću 
samo toliko da nas je posetio istog dana kada smo se vraćali iz šume i 
kada smo naučili lekciju o kompostiranju. 

Dobri duh iz Dudove šume pojavljuje se uvek na istom mestu – uvek 
na licima mojih neraskidivih prijatelja sa kojima nosim zajedničku tajnu. 
Upravo ih čekam da se jave, idemo na Radijalac, malo da se prisetimo 
naših starih dana. Iza naših leđa polako se gasi i nestaje jedna šuma – 
Dudova šuma.

Život će nas odvesti raznim putevima, strahujem da kada se sledeći 
put okupimo na našoj klupi, nećemo videti krošnje poznate šume, nego 
samo fabričke cevi, u daljini, koje ispuštaju smrtonosne gasove ka gradu, 
ka nama...

                       

        
 



Káosz és olajháború

A Perzsa-öbölben immár visszafordíthatatlan a helyzet. A több millió liter 
olaj elárasztotta az Indiai-óceant. A hatóságok tehetetlenek. Egy liter olaj 600 
ezer liter tengervizet is megfertőz. Amikor a vízbe kerül, részben összekeveredik 
vele, megrongálja a korallt, és megmérgezi a vele érintkező halakat, emlősöket 
és madarakat. A nagyobb probléma, hogy vékony réteget képezve elterül a víz 
felszínén, ezzel gátolja az oxigéncserét, és zárt vízrendszer esetén megfojtja 
a halakat. Megfertőzi a táplálékláncot, tehát potenciálisan a szárazföldi 
élőlényeket, így az embert is fenyegeti. A háborús helyzet miatt elmaradnak az 
ilyenkor szükséges intézkedések, így várhatóan a kár még nagyobb területre 
kiterjed. A környezetvédelmi minisztérium szerint a helyzet tovább romolhat, 
hiszen egy 25 ezer tonna olajat tartalmazó tartály még mindig ég. A kormány 
bejelentette, hogy nem áll rendelkezésére elegendő eszköz a tisztításhoz. 
Amerikától kértek segítséget, akik rögtön elkezdték a pontos beazonosítást 
műholdképekkel. A plankton és a bentosz van kitéve a legnagyobb 
veszélynek. Ez azért jelent óriási problémát, mert planktonnal táplálkozik a 
tengeri állatok túlnyomó része. A bentosz élőlényeinek többsége nem képes 
helyváltoztatásra, a tengerfenékre süllyedő olaj őket is elpusztítja. A nyílt vizek 
állatai szerencsésebb helyzetben vannak, mert egyszerűen elúszhatnak az 
olaj útjából, azonban ha nincs mivel táplálkozniuk, mert a plankton eltűnik, 
ők is kipusztulhatnak. Az olaj nemcsak az elégetése során keletkezett gázok 
által képes szennyezni környezetünket. Az elhasznált olajtermékek ugyanolyan 
veszélyes hulladékok, mint a szárazelemek, akkumulátorok vagy a vegyipari 
termékek. A bálnák nagy részének sikerült elemnekülnie, de féltetelezhető, 
hogy problémákat okoznak.

Bálnák vs. katonaság

Mint arra számíthattunk, a bálnák megtámadták a többi, még 
életben maradt állatot. Arra viszont  senki sem gondolt, hogy a rémült 
bálnák halászhajókat is megtámadnak. A hadsereget  mozgósitották. 

Vezércikkek - Elorelátott 
katasztrófák 2058

  Smit Csongor



Elképzelhető, hogy az Indiai-óceán teljesen ki fog pusztulni! 
Japánból a  Little Nisshin Maru bálnakövető hajó elindult a megvadult 
bálnák után. E hajó elődje a század elején oly sok vitát kiváltó Nisshin Maru 
bálnavadász hajó, mely hivatalosan kutatások miatt ölte a bálnákat. A 
Greenpeace aktivistáinak köszönhetően végül nagyrészt sikerült leszámolni a 
kereskedelmi célú bálnavadászattal. A Szahalin-1 program szerint a Japántól 
északra található, Oroszországhoz tartozó Szahalin-sziget közelében lévő 
olajmezők kiaknázása ellen folyamatosan küzdenek. A kutatás színhelye 
egy szűk szoros lenne, ahol évente öt hónapot töltenek el az igen ritka szürke 
bálnák.

Lehetetlen!!!

A világ minden tájáról érkező katasztrófaelhárítók hosszan tartó nehéz 
küzdelemben végül alulmaradtak. A katasztrófa elkerülhetetlen. Az Indiai-
ócean teljesen elpusztult és emiatt  a világ összes tengere megfertőződik. Az 
Indiából menekülő ragadozó állatok miatt az előrelátások  szerint a halak száma 
drasztikusan fog csökkeni! A statisztikák szerint a tengerek halállományának 
legalább a negyedét túlhalásszák. Egyes térségekben a kifogható halmennyiség 
az ipari halászat meghonosítása előtti szint 1 százalékánál is kevesebb, a 
nagytengeri ragadozók, például a ton- és a kardhalak, valamint a cápák 
súlyban mért állománya rövid idő alatt 90 százalékkal csökkent.

Kínai vízhiány

Kínának a motorizációval és a vízhiánnyal egyaránt meg kell küzdenie, 
miközben az autósok száma egyre növekszik, vízből egyre kevesebb lesz. Olyan 
módszert fejlesztettek ki, amellyel mindössze 3 deciliter víz felhasználásával 
egy egész autó lemosható. Az eljárás lényege, hogy az autót csak enyhén 
nedvesítik be, majd speciális tisztító spray-vel lefújják. Kína egyes részein a 
hatóságok már bevezették a takarékos autómosás módszerét, arra ösztönözve 
az autótulajdonosokat, hogy éljenek a lehetőséggel. Az autósok egyelőre félnek 
a víztakarékos autómosástól, mert féltik a fényezését. Abba még biztosan nem 
gondoltak bele, hogy a krónikus vízhiány miatt előfordulhat, hogy esetleg nem 
lesz mit enniük, inniuk és akkor már biztosan nem lesz annyira fontos az autó 
fényvisszaverő képessége.

Hal – válság?

A  kínai halászok egyre északabbra merészkednek, mellyel megsértik 
Japán felségvizeit. Még jobban éleződik a helyzet a két ország között, mivel 



a hatóságok nem egyszer fognak el  kínai  illegálisan dolgozó haászhajókat, 
melyek teljes fedélzetét letartóztatják és foglyul tartják. A fogvatartást Japán 
tagadja, állításuk szerint csak figyelmeztető lövéseket adnak le.

Amerika beavatkozik

Határozott fellépéssel Amerika kiállt Japán mellett és Kínának 
megüzente, hogy akár atombombáit is hajlandó bevetni. Kína 
azzal fenyeget, hogy radioaktív hulladékot bocsát a tengerbe. 
A rendkívüli világkonferenciát holnap tartják meg Bécsben. 
Miközben erősek a feltételezések, hogy Kína  már véghez is vitte a szennyezést,  
Japán várhatóan visszavág, illegálisan Nyugat- Európából származó  radioaktív 
szemetet bocsát a dél-kínai tengerbe. A radioaktív anyagok biztonságos 
tárolása évtizedek óta komoly problémát okoz az atomerőműveket üzemeltető 
országoknak. Az uránium, a plutónium és egyéb hasadóanyagok nem csupán 
a természeti környezetet veszélyeztetik, hanem biztonsági kockázatot 
is jelentenek, mivel elrabolhatják, és nukleáris fegyverek készítésére 
használhatják fel őket. Egyébként az elhasznált fűtőelemek hadászati célokra 
való felhasználása számos országban bevett gyakorlat. Hihetetlen, hogy a 
civilizáció ekkora fejlődésen esik át évezredek alatt, és most  egy  ilyen  illegális 
radioaktív szennyézes indul az országok között! A Földön keletkező radioaktív 
hulladék térfogatának 99 százaléka kis és közepes aktivitású, ezek végleges 
elhelyezése igen jelentős és költséges feladat. A tárolók két típusa ismeretes: 
a felszínközeli (legfeljebb 15-30 m mélységű) és a felszín alatti (mélységi, 
geológiai, legalább 300 m mélységű) hulladéktemetők. Európa két legnagyobb 
tárolója, L’Aube (Franciaország, 1 millió m3) és Drigg (Anglia, 800 ezer m3) 
felszínközeli tároló.

Tagadás!

A háborút hivatalosan mindenki tagadja. Viszont a káosz óriási. 
Mindenhol szemét. Vajon a világ meg  tud szabadulni a felesleges 
hulladéktól? Eközben az az óriási hiba is megtörtént, hogy az afrikai kontinensen 
is megjelentek nagyobb mennyiségben a hulladékanyagok, a kutatók itt találtak 
először  édesvízben radioaktív hulladékot, mégpedig a Tanganyika -tónál. 
Az élővilág csúcsán elhelyezkedő ember - a katasztrófa okozója - éppúgy szenved az 
olajszennyeződés következményeitől, mint az állatok. Félő, hogy semmi se marad. 
Így visszafordíthatatlan a helyzet. Évek múlva a Föld teljes vízkészlete 
beszennyeződik és ha az ürkutatások még nem járnak erdménnyel, 
akkor nem találnak az univerzumban vizet. Vajon lesz megoldás?

                                                                                                



A végtelen világegyetem tárul elénk, majd egy kék bolygó a távolban.
A galaxis neve melyben található e parányi égitest: Tejút.
A Tejúton belül a Naprendszernek nevezett csillagrendszerben 

helyezkedik el a kis kék bolygó. A bolygó neve: Föld.
A körülötte levő égitesteken nincs jele értelmes lényeknek, vagy 

életnek.
Az értelmes lények, akik ezt a bolygót benépesítik, Embereknek 

neveztetnek.
Számuk több mint 6 milliárd.
Technikai fejlettségük: haladó. 
Vallási hovatartozásuk: sokféle.
A bolygón sok nyelven beszélnek.
Társadalmi rendszerük: változó.
Evolúciós fejlődés: a saját kifejezésük szerint az evolúció csúcsát 

képezik.
Tudásszint: a bolygó egész felületére nézve változó.
Füstölgő és égő maradványok, amerre csak a szem ellát. Bármerre 

is indulna valaki a világon, ugyanez a látvány fogadná. Síró s összetört 
emberek, akik túlélték. Túlélték mindazt a borzalmat, amit maga ellen 
követtett el az emberiség. De az ő túlélésük is csak cérnán lógott, melynek 
szálai lassan elszakadnak. A  háború eszeveszett játékai véget értek. 
Az emberiség démona elérte azt, amit mindig is akarhatott. Sikeresen 
elpusztított egy bolygót, és a kihalás szélére sodorta az emberi fajt.

Négy személy egy magas hegyről nézett szét a szinte kietlen s egyben 
nyomorúságos tájon. Az egyik alatt megremegett a talaj, mikor egyet 
lépett előre. A másik szemében tűz lobogott, a mellette álló kezéből lágy 
fuvallat oszlatta el az előttük levő halvány füstfelhőt. A negyedik szeméből 
könnycseppek formájában víz pergett le.

- Véget ért - szólalt meg egyikük, s erősebb fuvallattal zavarta el az 
előttük húzódó füstöt.

- Önmaguk áldozatai lettek, bűnös vágyaik emésztették fel őket –  
közben egy lángnyúlvány emelkedett ki a kezéből, melyet egy vízcsepp 
eloltott.

Életjáték
  Kiss Bernadett 



- Velük veszünk a semmibe mi is - felelte egyikük tovább hullatva 
könnyeit.

- Ha összeszedjük megmaradt erőnket, lehet, hogy sikerülne 
megakadályozni, hogy ilyen véget érjen minden - felelte az, aki alatt folyton 
remegtek a kövek.

Napjainkban:
Fájó tekintettel néz most is a Nap. Felhők foszlanak szét az égen. Egy 

újabb reggel, egy újabb nap. Hideg éjszakából ébredő, tán még ridegebb 
nappal száll fel. Egy tisztáson, ahol még ember keveset járt, négy Őselem 
válik a természet hírnökévé. A talajból Föld emelkedik ki, fájón lerázza 
magáról a piszkot s felnéz az égre. A Napsütésből hirtelen Tűz tűnik elő, 
s égető lángokkal éget új formát magának. Föld csak ránéz, s bólint. Egy  
tócsából Víz támad fel, s a szennyet lepergeti új testéről, mit a felhők 
kevertek belé. Messzi útról Levegő tér vissza, s széllel érkezve, a fojtó s 
gomolygó füstöt kettévágja, ami a nem messzi városban uralkodik. Itt 
vannak hát mind a négyen, ellenszegülni a mostani Rendnek. Négy lény, 
egy cél. Mélyen néznek egymás szemébe.

- Ezt nem tűrhetjük tovább! - szólal meg Föld.
- Nem engedhetjük meg az embereknek, hogy Istent játszanak!- suhint  

Levegő.
- Emésztőbbek nálamnál is - mondja Tűz.
- Nem hoznak mást, csak pusztulást – néz lesújtva Víz.
- Nincs más lehetőségünk. Elérkezett a pillanat - feleli Föld.
- Egy követet kell választanunk, aki látni fogja a jövőt - mondja a tervet 

Tűz.
- Egy olyan személyre lesz szükségünk, aki olyan szinten van, hogy 

megértheti mi történik - vélekedik Víz.
- Egy lényt, ki itt él, de szíve és elméje nyitottabb a többiekétől - feleli 

Föld.
- Segítségül kell hívnunk az univerzum ősi erejét, segítsen megtalálni-e 

személyt – néz nagy elhivatottsággal Levegő.
Mind a négyen körbeállnak. Megfogják egymás kezét, s becsukják a 

szemüket. Kavargó fények jelennek meg a körben, s lassan egy alak tűnik 
fel a középpontban. Egy lány állt ott. A négy elem kinyitotta szemét. A 
lány kicsit riadt volt, tudta, hogy mi történik vele, legbelül egy furcsa érzés 
mégis megnyugtatta.

- Üdvözlünk, Remény - köszöntötte Föld.
- De én...
- Nem az a lényeg, hogy téged, hogy hívnak az emberek - feleli Tűz.



- Kiválasztott vagy - mondja Víz.
- Segítened kell abban, hogy megpróbáld jobb belátásra téríteni az 

embereket - néz kedvesen rá Levegő .
- De nekem nincs erőm ahhoz, hogy... - feleli a lány.
- Azért vagy itt,  mert megvan a kellő hatalmad hozzá - érvel meggyőzően 

Föld.
- Ha az univerzum téged választott, a mi közbenjárásunkkal, akkor 

te vagy az, akinek meg kell mentenie a Földet attól, hogy az emberek 
romokba döntsék, és kiirtsák egymást - mondja Tűz is.

A lány csodálkozva állt a négy személy előtt. El se hitte, hogy mi történik 
vele. Látta a vele állók szemében a fájdalmat és a kétségbeesést. Régóta 
tudta, hogy nem olyan, mint a többiek idelenn.

- Mi vagyunk a négy Őselem - feleli Föld.
Mind a négyen átalakulnak. Emberi formájuk megmarad, de igazi 

létük kerül felszínre.
- Mit kell tennem? - nézett határozottan a lány.
- Örülünk, hogy nem ellenkezel sorsoddal, Remény - felelte Levegő.
- A világ pusztulóban van, az emberek nem akarják belátni, hogy mi 

folyik itt - mondja Tűz.
- A pusztulás arat az egész bolygón - mondja Víz.
- Mi is harcolunk ellenük, de nem vesznek minket észre - lángol Tűz.
- Áldozatokat hozunk, de kárba vész az egész - néz keserűen Föld.
- Indulnotok kell - mondja Tűz.
A három másik elem egymás mellé állt és bólintott Levegőnek és 

Reménynek, ezután egybeolvadtak újra a természettel.
- Gondolj a benned levő erőre, Remény! - szólította fel Levegő a lányt.
Remény behunyta a szemét, és koncentrált. Mikor újra kinyitotta a 

szemét, fehér ruhában volt. Levegő elismerően nézett rá.
- Indulhatunk - felelte.
A lány szétnézett ott, ahol jelenleg álltak, majd a fehér ruhára szegezte 

tekintetét.
- Hova megyünk? - nézett fel a mellette nő képében álló elemre.
- Meglátod – felelte az, s kinyújtotta a kezét. 
A lány megfogta, majd szél fogta körbe Őket, és nagy fényesség. Mikor 

megérkeztek, a lány kinyitotta szemét.
  Reggel van. Mindenki siet a munkahelyére felvenni az aznapi munkát. 

A bolygó egyik fele szinte kipattan és nyüzsögni kezd. Lassan megindul 
az emberi elme által készített szerkezetek többsége, metrók, vasutak, 



gépkocsik, hajók, repülők haladnak  a levegőben nagy sebességgel. Tömeg 
lepi el az utcákat. Az iskolákban becsengetnek. Megindul a mindennapi 
élet.

- Szép idilli táj, nem igaz ? - néz rá Levegő.
- Az. - feleli Remény.
- De ami mögötte áll...
Egy újabb villanás, és egy épület belsejében állnak. A lány körbenéz. 

Értetetlen pillantások közepette néz vissza a mellette állóra.
- Mit keresünk itt? - kérdezi.
Levegő hallgat.
- Meg fognak látni minket - idegeskedik a lány.
- Nyugodj meg, nem látnak minket - feleli a nő mellette, majd int a 

fejével.
Egy jóvágású ember siet a bejárat felé.
- Jó reggelt!- köszönti a portás a vállalat igazgatóját.
A férfi int a fejével és rohan az irodája felé. Beérve leül a székébe, 

majd bekapcsolja a számítógépet. A lány és Levegő az előbbi teleportációs 
mozgással követik.

A titkárnő jön be az ajtón és az asztalra tesz  három dokumentumot.
- Mik ezek? - néz rá a férfi.
- Az egyik a múlt havi kiadások listája. A másik a bevétel. A harmadik 

a környezetvédelmi hivataltól jött - feleli a nő.
- Rendben van - feleli a féri.
Az igazgató a két, számára fontosabb dokumentumot az asztala 

szélére rakja át, a harmadikat pedig az asztal legalsó fiókjába hajítja.
Székében megfordul és kinéz a nagy üvegablakon. Az üzem már 

beindult, mindenfelé nagy kémények látszanak és belőlük megállás nélkül 
tódul ki a füst.

A lány megértette, miért hozta ide Őt Levegő. 
Hirtelen megint egy másik helyen találja magát a lány.
A hatalmas üvegajtó előtt két férfi várakozik. Egyszer csak megjelenik 

az a nő, akivel az előbb beszéltek.
- A vizsgálatokat engedélyezte a bizottság. Erre uraim - felelte nekik a 

nő.
A két ember elindult. A nő vezette őket tovább a folyosón. Beértek a 

termelési részlegbe, ahol már nagy iramban dolgoztak. A nő kiegyenesedve 
s érzéketlen arccal állt mellettük. A vizsgálat elindult. Nem telt bele negyed 
órába, mikor a két személy egy papírral a kezében tért vissza a nő mellé.



- Mindent helyénvalónak találtunk - jelenti ki az egyik személy. De azt 
még mindig nem tudjuk, hogy mi okozta a folyó szennyeződését pár napja 
- feleli a társára nézve.

- Ahogy láthatták nálunk minden a legnagyobb rendben van - mondta 
a nő, s várta mikor indulnak már kifelé.

- Akkor induljunk. - felelte a másik férfi.
Mikor a két férfi távozott, a nő visszatért a bejárathoz.
Az egyik férfi, aki a porta mellett állt, ránézett. A nő bólintott, majd 

elégedett mosoly tűnt fel az arcán. A férfi távozott, a folyosó végén bement 
egy szobába, megnyitott egy csapot. Egy csőből szürke és zöld színű 
mérgező folyadék ömlött a folyóba.  

Levegő és a lány most a folyó mellett álltak. A gyár nagy épületei a 
távolban emelkedtek az ég felé. A lány lenézett a vízre. A szenny, amit 
ide öntöttek, kicsit feloldódva keveredett a vízzel. Levegő Remény vállára 
tette a kezét, és hirtelen a folyó egyik  elágazásában találták magukat. A 
vízben tovább sodródott a szennyezőanyagok nagy része. Az egyik részen 
döglött állatok voltak. A másik irányban távol egy kis település látszott. 
Tovább követték a folyót. Egy fiatal lány épp vizet merített egy kancsóba, 
s indult haza.

- Ő se lát, ugye? - kérdezte a lány.
- Nem, nem lát, és nem is hallanak minket - felel Levegő.
Követték a lányt, aki előttük mezítláb igyekezett haza. Ruhája 

megtépett és szakadt volt. Az út mellett egy kocsi suhant el. A vállalat 
igazgatója viharzott el mellettük a nemrégiben pár millióért vásárolt új 
járművével. Az előttük menő ránézett a napfényben szinte vakító autóra, 
majd bús tekintettel indult tovább. Megérkezett egy kis kunyhóba. Bent 
legalább tízen voltak. Sok gyerek és három felnőtt. Az egyik feküdt. A lány 
vizet töltött egy pohárba és neki adta.

Remény Levegőre nézett. A másik személy értette, hogy mehetnek 
tovább.

  Egy mezőgazdasági területhez értek. Erre is húzódott a folyó egyik 
mellékága. Ebből az ágból most csöveken keresztül jutott el a víz az egész 
termővidékre. A víz színe bár tisztának látszott, de a méreganyagok továbbra 
is benne voltak. A lány a sokféle veteményre nézett, amik ellepték az egész 
tájat. Elment az étvágya, mert belegondolt, hogy milyen vízzel locsolták ezeket 
a növényeket, amelyeket majd a piacon fognak árulni. Közelebb mentek. A 
gazdák épp permeteztek.

- Ez a szer már több éve be van tiltva káros hatásai miatt. - hangzottak a 
mellette álló nő szavai.



A lány újra körbenézett a tájon. Érezte, hogy amit itt lát, az csak a kezdet.
Este van. Egy nagyváros hídján állnak. Lent megállás nélkül száguldanak 

a járművek. Egy parkban teremnek. Szétdobált szemét áraszt el mindent. 
Egy koncert nemrég ért véget. Pár méterre részegen ordító fiatalok 
támaszkodnak egy padhoz. Kilátástalanul merednek a koromfekete éjre. 
Mást úgyse tudnak csinálni…

A szemét, ami körülöttük volt, egyhamar nem tűnik el. Talán másnap 
reggel feltakarítják. Egy nagyvárosban sok szépet lát az ember, de sok zűr, 
ármánykodás, leszámolás és kiélezett harcok szinterei is ezek a helyek. A 
hanyatlás első s egyre erősödő jelei. 

A nyirkos sikátorok között jártak. Remény felfigyelt arra, hogy bár nem 
látszanak, de ő érez mindent. Rémisztő sötét volt. Egy macska ugrott le az 
egyik emeltről a szemetesládába. Gondolta, ott talál egy kis harapnivalót. 
Látszott, hogy gazdátlan árva jószág. Ugyanolyan árva, mint amilyen a 
világ is kezd azzá válni…Csak sóvárgott a jó ennivaló, és a meleg otthon 
után. Dulakodás hangjai zavarták meg a rémisztő csendet. Két szélsőséges 
banda most számolt le egymással. Véres csata dúlt közöttük. Páran 
hallgattak. Ketten buzdították a két egymásnak esőt, míg hárman nevettek. 
Továbbindultak. Remény tudta, ennek nem lesz jó vége. Árva lelkek fogsága 
ez, melyek nem találnak más menedéket. Elmentek pár kihívóan öltözött 
nő mellett is az utcán, akik a pénzszerzés utálatos s szennyes módjához 
folyamodtak a túlélés érdekében. Siralmas állapotok uralkodtak. A túlélés 
harca már rég elkezdődött, de a fényűzés hamis aranycsillogása is kopni 
kezd lassan. Hiábavaló lesz majd egyszer a sok pénz és felhalmozott 
ostobaság, ha olyan idők köszöntenek be,  mikor a pénz nem lesz más, mint 
égő lángok martalékává váló papírfecni. Elérkeztek újból egy utcához.  Itt 
nagyobb volt a nyüzsgés. Szikrázó fények. Cigarettázó emberek andalogtak 
a kirakatok fénye előtt. Egy ember egy táskával futott át az úton, ahol kocsik 
szirénája ordított bele a rohanó világ megannyi zajába. A férfit egy teherautó 
lesodorta az útról. Páran felfigyeltek az eseményre, mentőért kiáltottak. A 
legtöbben mégis úgy indultak tovább, mintha semmi sem történt volna. Az 
aszfalt fekete volt a vértől, s mocskos az egész történettől.

Levegő és Remény hirtelen a hídon voltak, ahonnan nemrégiben 
indultak. Levegő meglepődötten állt a híd tetején levő párkányon. Nem Ő 
volt az, aki visszateleportálta őket a hídra. Remény leült s nézett a távolba.

- Mi történt? - nézett rá Levegő.
- Gondoltam, jobb, ha visszajövünk ide. Ami ott folyik, az kibírhatatlan - 

válaszolt a távolba nézve.
- Tudom - felelte halkan Levegő - De…



Remény megszakította a mellette álló gondolatmenetét.
- Ez még csak a kezdet. Tudom - felelte fájdalommal teli tekintettel.
- Igen, ez még csak a kezdet…- adott igazat Levegő Reménynek.
Remény felállt. Hosszú fehér ruhájára nézett, majd Levegő szemébe.
- Mit tehetünk az ellen, hogy megakadályozzuk, hogy önmaguk 

önzőségébe fulladjanak? Mit tehetek?
- Semmit - felelte Levegő.
Remény furcsán s szinte rémisztően nézett vissza rá.
- Hogy-hogy semmit? Mégis minek vagyok én itt?
- Nem intézhetsz el mindent, Remény. Nem vagy végrehajtó, csak látod 

azt, amit látnod kell.
- Vagy amit muszáj látnom…- feleli dühösen a lány.
- Az embereket nem lehet mindig megmenteni, s főleg önmaguktól 

nem. Bármennyire is fáj, bármekkora hatalmad is van. Ezt nem teheted 
meg - magyarázott Levegő.

- Most tovább megyünk, igaz? - nézett a lány a nőre.
- Rögtön akarod?- kérdezte az.
A lány bólintott. 
Este volt. Egy homokos dombos vidéken álltak. Az egyik domb csúcsáról néztek 

lefelé. Süvítő hangok, s hatalmas robbanások rázták meg a tájat. Repülők siklottak 
a levegőben. Észrevétlenül akarták túltenni magukat a történeteken, de nem 
ment könnyen. Hiába voltak észrevétlenek, vannak ugyanis olyanok, akik akkor is 
látják őket. A technika vívmányai ilyen irányban mindig is tökéletesen működtek. 
A háborúért mindent, az emberért semmit. Lövés hallatszik, s az egyik fémmadár 
lángolva csapódik be az egyik dűne mögé, s felrobban. Települések látszanak a 
halványan emelkedő nap fényében. Zúgó teherkocsik haladnak át a sivatagon. 
A településen a szél halvány porfelhőt kavar, s továbbáll. Sírás s ordítás hangja 
hallatszik mindenfelől. Törmelékek s égő csonkok mindenfelé.

Ma este tán nem térnek vissza, talán még nem…
Remény körbenéz az utcán. Megremeg. Levegő utoléri.
Egy kisgyermek bujkál kisírt szemmel az egyik összedőlt ház ajtajánál. 

Kilátástalanul és riadtan nézelődik. Szemét törölgeti. Rajta kis ing, kiszakított 
nadrág. Remény közelebb megy. A fiúcska nem látja Őt. Arra gondol, bárcsak ez a 
kisfiú mégiscsak láthatná.

A fiú arcán hirtelen új arcvonások jelennek meg. A lány értette, hogy most a fiú 
látja őt. Megfogta kezét. A fiú ijedten nézett rá.

- Bárcsak segíthetnék…- mondta a lány, majd hirtelen eltűnt a fiú 
szeme elől.

 Remény megfordult. Levegő szemébe nézett.



- Induljunk - felelte s még utoljára a fiúra tekintett.
A gyerek megszeppenve állt ott, majd szétnézett a temérdek 

törmeléken.
Remény behunyja szemét. Mikor újra kinyitja, egy nagyvárosban találja 

magát. Előtte egy bank van. Egy park az út túloldalán. Remény elindul a 
park felé. Az egész város fejlettebb, mint amit eddig látott. De sűrű ködszerű 
füst húzódik az égen. A nap sugarai átjutnak ugyan, de a Nap csak egy 
narancssárga körként függ az égen. A lány leül az egyik párkányra, ami 
körbevesz egy virágokkal teli kertet. Levegő is csendben leül mellé. Nincs 
kedve megszólalni. Csak nézi azt, ami körülveszi.

Ki gondolta volna azt, hogy valamikor az emberiség egy olyan 
csapdába esik, amiből nem talál kiutat. A pénz csapdája mély és üres. 
Minden körülötte forgott. A nagyvállalatok, az emberek, a törvény, és még 
az igazságszolgáltatás is a markában volt. Ezernyi csilingelő vaspénz, és 
milliónyi papírdarabkák uralták a világot s az emberek szívét. Mindent 
és mindenkit meg lehetett velük szerezni. Az egyik legjobb mód arra, 
hogy új barátokra tegyünk szert. A legjobb módja annak, hogy egyes 
személyek hatalma nagyobb legyen. Fényűzés és nyomor. Mind ott volt, s 
mind a pénztől függött. Rohanó emberek, akik végül mindig ugyanonnan 
indulnak másnap. Kapcsolatok más alapon már alig kötődnek. Elhaló 
érzelmek, s kiélezett viszonyok. Újabb találmányok, még több és több 
pénzért. Nyomorgó utcákon tántorgó elveszett emberek. A város központja 
rohanással s hangoskodással volt teli. Sok kéregető mellett az emberek 
oly könnyen siettek el, mintha egy épület mellett sétálnának. A rongyos 
s bús arcú reménytelen embereken nem látszott más, mint a lassú 
beletörődés a magányba s az elhidegülés a társadalom minden részétől. 
Ahol jelenleg voltak, semmi mosoly. Hideg és rideg valóság ez. Egy ember 
kiejtett egy fémpénzt, ami halk koccanással az aszfalton landolt. Úgy 
kapott utána, mintha az élete függne tőle, s riadt arckifejezése addig nem 
nyugodott meg, míg a kis vasdarabkát újra a keze között nem tudta. Majd 
megnyugodva tovább indult.

Remény felállt. Levegő érezte, hogy most a lány fog lépni. Addig átadta 
neki a vezetői szerepet, ameddig azt látta, hogy jó úton haladnak.                                  

Hirtelen eltűntek. Levegő tudta a dátumot, hogy mennyit utaztak az  
időben, amit Remény nem tudhatott. Végül Levegő mégis megszabta, 
hogy milyen ugrásokkal mehetnek tovább.

Egy nyomortelepen találták magukat. Borzalmas látvány volt a sok 
ember, akik soványan s szakadt  ruhákban sétáltak. Összetákolt házakban 
laktak. A város messze húzódott tőlük, fénypompás építményeivel. Az eget 



itt is szmog borította. Sok volt a beteg ember, s naponta volt, hogy többen 
léptek be abba a régóta emlegetett alagútba. Akik életben maradtak, 
arcukon a fájdalom, de a megkönnyebbülés jeleli is feltűntek. Legalább 
nem szenvednek, s több marad nekik az ennivalóból. Embertelen világot 
éltek az ittlevők.

Gyermekek szaladgáltak a roskadó házacskák között s halvány öröm 
tűnt fel arcukon, amit a játék okozott. 

Hirtelen egy másik helyen találtattak. A fényűzés zsákutcájában. Itt se 
voltak boldogabbak az emberek. Egy nagy összejövetel volt. Sok ember 
gyűlt össze. A férfiak a pénzről, az üzletről beszélgettek. A nők ragyogó 
ruhában tanácskoztak a legújabb divatról. Gyerekeket alig lehetett látni. 
Ezek az emberek is mind a pénz zsarnokságának estek áldozatul. A nyomor 
mellett ez se volt szebb. Itt alig látni pár gyermeket. Pedig azoknak  kell 
majd részt venniük a jövő megteremtésében. Sajnálatos volt, hogy másutt 
gyerekek halnak bele a nyomorba és az elhagyatottságba. Hiába volt meg 
mindenük, ha van amit az ember pénzrét soha meg nem vásárolhat. Ez 
pedig a szeretet, amely kiveszni látszott az emberi társadalomból. Egyre 
több volt a semleges tekintet, s az önzés mindenki szeméből sugárzott. 
A pénz hatalmát megerősíteni látszott. S az emberi gyarlóság csak még 
nagyobb mértékeket öltött.

Megint egy másik helyen találták magukat. Minden egyes új hely újabb 
ugrás volt. Egy hegyen álltak, ahol a fákat lassan kipusztította a savas eső. 
Magasabb helyeken még nagyobb volt a pusztítás. Kő kövön állt .A fák 
ágai magányosan nyúltak az ég felé. A messzi városban a gyárkémények 
szakadatlanul ontották  magukból a temérdek füstöt. S a legnagyobb 
része ott is maradt, fojtó szürkületet képezve. A nagyvárosok közötti 
termőterületeken egyre kevesebb növény termett. Az évek óta halmozódó 
káros anyagok szinte teljesen tönkretették a talaj termőképességét. 
Nehézségekbe ütközött az élelem előteremtése, ami nagy feszültségforrás 
is volt.

Ahol nem a savas eső, ott a nagy szárazságok okoztak hatalmas 
károkat. A tűző napsugarak mindent kiégettek, amit csak lehetett. Az 
emberek alig tudtak kimenni az utcára. A sugarak pár perc után fájdalmas 
égési sebeket tudtak okozni a szabadon levő bőrfelületeken. Vizet alig 
lehetett találni ezeken helyeken. A globális felmelegedés súlyosan 
érintette az egyes területeket. Az állatok ott pusztultak el a pusztákon. 
Száraz tetemeik borzalommal tanúskodtak a világ terheiről. A tájon már 
csak a vészjósló szél süvített át. Égető volt, mint a lángnyelvek.



Ennek következtében egyes helyeken tüzek emésztették fel az erdők 
jelentős hányadát. Nem kímélték a közeli emberi településeket sem. 
Arattak. Ami a közvetlen közelükben volt, emésztően égették el. Még 
több káros anyag került a levegőbe, így súlyosbítva az eddigi szélsőséges 
helyzetet. A savas esők a világ mind nagyobb hányadán jelentkeztek. 
A szennyeződés, amely a levegőbe került, sokáig ott is maradt. A sok 
erdőpusztulás, és pusztítás következményeképpen eltűntek a legnagyobb 
„oxigéngyárak” a Föld felszínéről. Az üvegházhatás is mind nagyobb 
területeket érintett. A nehézségek nem értek véget.

Újabb ugrás. Az idő csak szállt Levegő kezében, s Remény minden 
alaklommal csendesebb lett. A pénz még mindig nagy úr volt. S egyre 
nagyobb károkat szenvedtek az emberi kapcsolatok is. Kiéleződött 
a viszony, mind a gazdag rétegek, mind a szegények között. Az ember, 
ha ki akart menni az utcára, sok minden érhette. Ha kilépett az ajtón, 
kirabolhatták az első utcasarkon. Továbbmenve elrabolhatták fényes 
nappal úgy, hogy a szomszédok még a kisujjukat sem mozdították volna. 
Erőszakos cselekmények áldozatául is eshetett az, aki kimerészkedett az 
utcára. Senki sem figyelt a közterek biztonságára. Autók jártak folyton az 
utakon. Aki mégis gyalog járt, az vagy bandita, vagy szegény ember volt. 
Az utca törvényei uralkodtak. Voltak, akik repülővel közlekedtek. A város 
központja magas kerítéssel tartotta távol a nem odaillő egyéneket. Belépni 
meghatározott céllal és okkal lehetett csak. A hatalmas vaserődítményt 
őrség őrizte éjjel-nappal. Arcukon rezzenéstelen arckifejezéssel lőtték le 
azokat, akik úgy akartak bejutni a „kiváltságosok édenkertjébe”, hogy 
megszegtek minden szabályt. A szabályok pedig kegyetlenek voltak. Egy 
repülőből nézve a város körülkerítve egy szigetnek tűnt a szeméttenger 
közepén. Lázadások folytak folyton-folyvást a kívülállók között. Akik a 
nagy fémkerítés rosszabbik felén voltak, azok harcok útján teremtették 
meg a mindennapi betevő falaltot. A környezetszennyezés mértéke 
most sem hagyott alább. A nagy gyárak is mind a kerítés belső részében 
voltak. Újakat kellett építeni olyan célokkal, hogy az ihatatlan vizet és 
a terméketlen talajt valamennyire sikerüljön megtisztítani, hogy az 
„édenkert lakói” semmiben se szenvedjenek hiányt. Azok, akik a városban 
dolgoztak, de a kerítésen kívül éltek, amilyen gyorsan tehették, beköltöztek 
a hatalmas felhőkarcolókba. A savas esők még mindig nagy gondot 
okoztak. A városban megpróbáltak újabb facsemetéket ültetni, de nem 
sok eredménnyel. A talaj szennyezettsége miatt gyorsan kihaltak a fiatal 
fák is. A szmog nagyon ritkán oszlott fel, s ilyenkor érezhetően tisztább 



volt a levegő. Az ilyen napok sajnos egyre csak ritkultak. Nézhettek más 
vidékeket is a világon, ott se volt jobb a helyzet. A modern „ város modellt ” 
a legtöbb helyen alkalmazták a Földön. Így próbálták elválasztani magukat 
a pórnép alázatos életétől. 

A tengerek élővilága megritkult, egyes fajok teljesen kihaltak. Az 
kőolajat szállító hajókat ért támadások  miatt nagy területeket vont be 
olajréteg. Döglött halak és más vízi élőlények úsztak élettelenül a víz 
felszínén.

Az ózonlyuk a kétszeresére nőtt, és egyre csak növekedett.
A sarkvidéki jégtakaró olvadása közben árvizek mostak el mindent. 

Városokat öntött el a víz. Az így belekerülő szemét, még nagyobb károkat 
okozott világszerte. Az árvíz pedig nem tágított. A sarkvidékeken levő 
állatok is veszélybe kerültek.

Mindenfelé katasztrófák sújtottak, emberek ezrei, majd tízezrei 
vesztették életüket. De ez sem volt elég…

Remény Levegőre nézett.
- Mutatnom kell neked valamit - felelte Levegő.
Hirtelen a Világűrben találták magukat. A Föld kis pont volt csak. 

Űrhajókra lettek figyelmesek. Harc dúlt közöttük.
- Miközben a föld népe egymással harcol, aközben mindig voltak 

páran, akik szerették volna megvédeni a bolygót, azoktól, akik nem innen 
származnak - magyarázott Levegő.

- És mi lett velük?- kérdezte Remény.
A harc tovább folytatódott. Az ellenség hajója megsemmisült, de a 

földi hajó is károkat szenvedett.
-  A sorsuk ez. Nem tehettek semmit a Föld érdekében - felelte búsan 

Levegő.
A földi hajó hirtelen egy nagy fényességben eltűnt. Csak az ellenséges 

hajó maradványi úsztak az univerzum végtelen tengerében.
- Hasonlóak  hozzám? – néz kérdőn Remény.
- A testvéreid - felelte. - Lehet, hogy idővel, ha ezt a most kapott feladatot 

teljesíted, követned kell Őket - mosolyodott el Levegő.
Remény és Levegő újra a pusztuló vidéken voltak.
- Nem ezen a Földön vannak a legnagyobb ellenségeink. Ideje lenne, s lett 

volna ezt előbb is belátniuk, de addig ez lehetetlen, még az itteni emberi faj el 
nem jut arra a szintre, hogy megérthessen dolgokat - nézett előre Levegő.

- Vagyis ez egyhamar nem fog bekövetkezni…- válaszolt Remény.
A Föld a pusztulás szélén járt. A pénz uralmát valami hatalmasabb és 

sokkal veszélyesebb dolog kezdte emészteni belülről: az emberi gyűlölet 



és erkölcstelenség. A feszültség már régóta gyűlt, és lassan a végkifejlet 
felé sodorta a Föld és a rajta élők sorsát.

Levegő Reményre nézett. Tekintetében valami fura izgatottság 
keveredett a borzalommal.

- Készen állsz arra, hogy meglásd az emberiség utolsó összecsapását? 
- kérdezte Levegő.

- Igen - felelte a lány, bár tudta, hogy ennél még rosszabb fog 
következni.

Hirtelen sivító szirénákra figyelt fel. Kinyitotta szemét. Egy nagy épület 
tetején álltak. A távolban bombázó repülők közeledtek. Levegőre nézett. 
A mellett álló nő csak suhintott a kezével, s mutatta az eseményeket, 
melyek egymás után számoltak be egy végzetes ballépésről.

A sok feszültség végül elpattintott egy határt. Már nem volt visszaút. 
A pénz hatalma lassan véget ért, még akkor is, ha az emberek a pénz 
nevében cselekedtek. A világ valamennyi országába egyszerre érkeztek 
meg a hadüzenetek. Előkerültek lassan a régóta fejlesztés alatt álló 
titkosabbnál titkosabb kísérletek, és a borzasztóbbnál borzasztóbb 
fegyverek. Elindultak a repülők, s elindult a harc. Levegő visszatért a jelenlegi 
helyükhöz, a tetőre. A repülők a bombákat leszórták a városra, borzalmas 
robbanások, égető lángok mardosták az utcákat. Emberi sikolyok szálltak 
a magasba, s gyötrelem lett úrrá az eddigi  közönyön. A távolban a Nap a 
horizont alá bukott, s lassan az éjszaka köszöntött be. Félelmetes volt a 
sötét. Semmi mást nem lehetett hallani, csak a robbanások zaját és az 
összeomló emberiség kiáltásait. Levegő a lány mögé vetítette ki a többi 
fájdalmas látnivalót. Hirtelen egy hatalmas robbanásra lett figyelmes a 
lány, riadtan fordult hátra. Egy hatalmas gomba alakú tüzes felhő nyúlt 
az ég felé. Levegőre tekintett ijedten. Szeméből egy könnycsepp esett a 
tetőre, melyen álltak. Fehér ruháját két kezével megszorította.

- Kezdetét vette a harmadik világháború - felelte szomorúan Levegő.
A lány elindult a másik oldal felé. Levegő hallgatott, miközben mutatta 

a sokkoló képeket. A Föld majd minden pontján bombázások rázták meg 
a talajt. Atombombák is robbantak sok helyen. Őrületes pusztításokat 
vittek végbe. A legkisebb szigeteken is dúlt a háború. Bevettettek minden 
tömegpusztító fegyvert, különböző terrorcselekményeket. A Föld lassan, 
de biztosan kezdett összeomlani. Lángok martalékévá váló városok, 
utak, házak…A háború soha nem látott méreteket öltött, nem kímélt sem 
élőt, sem holtat. Sodort, dúlt s vakított. Kezdett minden egyenlővé válni a 
földdel. Nem állt meg a pusztítás egy percre sem. Addig folytatódott, míg 
voltak lovasok, akik a háború lovain tovább vágtattak. Az utolsó emberi 



sikolyok ordítottak a magasba, s hirtelen a Nap sugarai újra felkeltek…
Remény és Levegő egy megmaradt hegy csúcsán álltak. A lány csak 

meredt a szinte felismerhetetlen tájra.
- A háború pár évig tartott. A földi világ, amit te még ismertél, 

összeomlott, oly gyorsan mint, a kártyavár. Emberek milliói, sőt, 
kijelenthetem, milliárdjai vesztek oda. A bolygó súlyos sebeket kapott. 
Akik életben maradtak, azok mind halálra voltak ítélve. A háború alatt 
bevetett fegyverek olyan mértékű károsanyag mennyiséget juttattak a 
földbe, a levegőbe, és a környezetbe, hogy élettelen környezet alakult ki.

Az emberiség saját maga ellen elkövetett mészárlására nem lehetett 
szavakat találni.

- A Föld nevű bolygón élők már semelyik másik földön kívüli ellenfelükre 
nem jelentettek veszélyt. Csak azok élték túl a borzalmakat, akiket a végzet 
még előbb a csillagok közé rendelt. - fejezte be majd Reményre nézett.

A lány mély lélegzetvétel után nézett Levegőre. Hirtelen a nő mellett 
előtűnt a másik három elem is.

- Most már érted, hogy miért van szükségünk a segítségedre - felelte 
Víz.

- Ebben a jelenben mi az emberiséggel együtt pusztulunk majd el…
- kezdi Levegő.
- De, neked a saját idődbe visszatérve, talán sikerülne megváltoztatnod 

a jövőt - fejezi be Föld.
- Remélem sikerülni fog – felet Remény- Köszönök mindent.
A négy elem újra körbeállt. A lány beállt a kör közepére, s még egy 

utolsó pillantást vetett a körülötte állókra, majd a fehér ruhájára. Ahogy 
első alkalommal, most is ugyanúgy jutatták vissza a lányt a saját idejébe.

Remény felébred. Szétnéz. Feláll és kinéz az ablakon. A Nap gyönyörűen 
süt, enyhe szél fúj. Elmosolyodik és az égre néz. Leül a számítógép elé és 
elkezd írni…

Mi az álom ebből? Mi a valóság? E világ álomból ébredve a valóságba 
érne? De álom-e ez a világ? Vagy csak tűnő  valóság? Ezer szép csoda csak, 
tűnő álom volna csupán?De ezernyi szörnyű vész, ez lenne a valóság?

Jó-e, ha álomból ébredünk, és a valóságba érünk? Vagy, ha a 
valóságból álomba merülünk? Van még jó ezen a világon? Vagy ez is csak 
tűnő varázs? Mi látjuk rosszul a világ ezernyi dolgát? Vagy a dolgoknak 
tűnünk mi gyengének? Elhiszünk-e mindent, amit nekünk mondanak? 
Vagy minden szó hazugság? Hova tartunk  mi emberi lények? Vannak, 
akik csak lebegnek a szélben. Céltalanul, út nélkül élnek, csak a mában 



hisznek. Megfertőzött szívek, keserű lelkek. Tennünk kell a rombolás, a 
pusztítás és a gyötrelem ellen, mi megfertőzni látszik lassan e fajt. Rajtunk 
áll! Rajtad is áll, hogy miben hiszel. Vagy az, hogy hova tartasz! Rajtad áll! 
TE választasz!
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