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A Föld jövője
 

A Sikeres Író már száz éve halott volt. A Föld Bolygót a Nagyérdemű Tudományos Akadémia
felügyelte egy távoli országból. Utasításaikat a Földi Robotrendőrség hajtotta végre.

A Föld Bolygó teljesen megváltozott a Sikeres Író halála óta. Az erdők helyét a mesterséges erdők
vették  át.  A  Nagyérdemű Tudományos  Akadémia  kifejlesztette  a  gumifát,  melyet  nem lehetett
kivágni és ellopni, ilyen fákkal lettek az erdők betelepítve. A városok utcáin elektromos meghajtású
autók, kerékpárok,villamosok és a Sikeres Író gyermekkorából ismert kisvasutak közlekedtek. Ezen
járművek szállították az utasokat.

A boltokban kizárólag génkezelt ízetlen élelmiszereket lehetett csak vásárolni. Ebből kifolyólag
sok  városlakón  elszaporodtak  az  emésztőszervi  betegségtünetek  melyek  gyakran  rákos
megbetegedésekbe  és  halálba  torkolltak.

Az állatvilág is megváltozott. A Föld Bolygó országainak városaiban a természetes állatállomány
kihalását lehetett tapasztalni mert az állatok rosszul viselték a rossz bánásmódot és az éhezést.
Elszaporodtak a Nagyérdemű Tudományos Akadémia által kifejlesztett robotállatok, többek között
robotkutyák, robotmacskák és más házikedvencek robot hasonmásai. Egyedül az ember maradt meg
eredeti  génállományával.  Savanyú  ábrázatú  lesoványodott  nők,  férfiak  és  gyermekek  alkották
ekkorra már a Föld Bolygó országainak és városainak populációit.  A Nagyérdemű Tudományos
Akadémia nagyérdemű tudósai semmit sem tettek az emberek egészségi és általános állapotának
feljavítására. Folytatódott az új típusú génkezelt élelmiszerek kikísérletezése.

A városokat robotzsaruk felügyelték. Könyörtelenül jártak el a városlakókkal szemben. Aratott a
halál a városokban. A zsaruk gátlástalanul gyilkoltak tekintet nélkül korra, nemre, kihágásra.

A  Sikeres  Író  a  Mennyek  ünnepelt  sztárja  volt.  Reggelente  amikor  kilépett  a  Mennybolt
folyosójára, őrjöngő angyalsereg vette őt körül. Köpönyegét húzkodták, tapogatták. A nők is keresték
kegyeit.  A  Mennybéli  vezetők  elhalmozták  megrendelésekkel.  A  Pokollal  és  a  Föld  Bolygóval
szükséges kapcsolattartáshoz alkalmazandó dokumentáció megírása volt a Sikeres Író feladata. Ezen
munkájáért busás javadalmazásban részesült a Sikeres Író.

A Sikeres Író szülővárosa egy pöttömnyi ország nyugati részén helyezkedett el valahol az európai
kontinensen. A Sikeres Író családtagjai egy néhai lakásbetörés során lelték erőszakos halálukat. A
Sikeres Író pedig egy súlyos betegségbe halt bele.

A szülőváros bizarrul  festett.  A lakóházak és épületek mind egyenszürkére voltak meszelve,
szürke, egyhangú, új típusú téglafalak, feketére festett ajtók. Ez volt a Nagyérdemű Tudományos
Akadémia előírása. Ez az előírás a Föld Bolygó minden országának minden városára vonatkozott. A
lakóházak és épületek belső tereit fehérre meszelt bútorok, falak és a falakba épített nagyfelbontású,
digitális képernyők alkották. A képernyőkön időnként régi századok régi filmjeit vetítette a Hatalom,
időnként  pedig  pszichedelikus  művészeti  performanszok  sorozata  volt  műsoron.  Sok  városlakó
beleőrült  emiatt  az  állapotába.  Őket  egy  erre  a  célra  felkészített  Egészségügyi  Robotegység
szállította  egy  szintén  ilyen  célokra  kialakított  központi  kórházépületbe  ahol  mesterséges
körülmények között szigetelték el ezen szerencsétleneket. Sokuk itt lelte halálát. A holtak testét,
szerveit az egészségügyi egységek hibernálták az utókor számára okítás céljából.

 



Aggodalom
 

 

A Sikeres Író természetesen folyamatosan értesült a Föld Bolygó eseményeiről. Aggódott a Föld
és  szülővárosa  sorsáért.  Rendszeresen  látogatta  mennybéli  családját  és  leszármazottait  akikkel
minden héten megvitatták a Föld Bolygón zajló eseményeket.

A Sikeres  Író  leszármazottai  és  családtagjai  változatos  foglalkozásúak és  szakmai  hátterűek
voltak életük folyamán. A Sikeres Író felesége, Sikeres Íróné divattervezőként tevékenykedett földi
életében. A Sikeres Író veje egykori vérbeli rendőrfőnök volt, valaha szülővárosa díszpolgára és egy
bandaháború megfékezése közben szerzett sebesüléséért a Haza Hőse érdeméremmel tüntették ki. A
Sikeres  Író  testvére  professzionális  katonatisztként  dolgozott,  a  néhai  hazafias  elitalakulatok
vezetője volt. A Sikeres Író fia élelmiszer technikusként és élelmiszeripari üzemgazdászként végezte
be földi életét.

 

 



Út a Pokolba
A Pokol a Mennyországtól délnyugati irányban helyezkedett el. A bejáratát marcona kinézetű és

óriásira nőtt szörnyek őrizték. Hatalmas, szőrös, busa fejüket még nagyobbra nőtt felálló, a végén
elhegyesedő fülek díszítették. Testük duzzadt volt és csatakos, fekete szőrös. Nem volt világos, hogy
az erő vagy valamilyen más, földöntúli energia duzzasztotta ennyire fel a testüket. Lehetséges, hogy
mutánsok voltak. Hatalmas fejük közepéből eszméletlenül csúnya ormányok álltak ki.A száj helyén
duzzadt képződmények helyezkedtek el  melyekből  fognak nevezett  agyarak álltak ki.  Hatalmas,
ormótlan mancsaikkal a földre támasztott lándzsáikat fogták. A Pokol bejáratán beljebb lépve buja
hangulat tárult a látogató szemei elé. Az előtér folyosója színes, rózsaszínre és kékre, zöldre mázolt
falakkal határolt volt. A falakon a különféle festmények és rajzok a Pokol legfőbb urát az Ördögöt
ábrázolták. Az előtéri folyosón csinos, félmeztelenre vetkőzött ördöglányok ropták buja táncaikat.
Néha néha egymásba kapaszkodtak, csilingelő hangon és villámló szemekkel felnevettek és közben
egyre csak táncoltak mindenféle funky és egyéb divatos zenei aláfestésekre.

Egy következő folyosóról már több ajtó is nyílt. Az ajtók mögül üveg és pohárcsörrenések zaja és
öblös nevetések hangjai szűrődtek ki. A folyosó végében egy nagyméretű tölgyfaajtó volt található.
Ezt kinyitván és rajta bekkukantván a látogató különféle pókerasztalokat, játékautomatákat láthatott
egy nagyon nagyméretű teremben. Teljes gőzzel folyt a játék, közben fogytak a drága ételek italok.

Egy következő nagyteremben már pénzdíjas küzdősport viadalok folytak. Izmos, közel kétméteres
és kisnövésű ámde gyors atléták küzdöttek egymással a másik földreküldése érdekében. A nézősereg
őrjöngött  a  ringek  mellett  és  a  nézőtereken.  Mindenki  hangosan  és  gesztikulálva  találgatta  a
mérkőzések lehetséges kimenetelét. Egyes meccsek már véget értek, a bírók rászámoltak a vesztes
sportolókra. Más meccsek éppen e pillanatokban kezdődtek el különféle bevonuló zenékre. Általában
kőkemény metál és rapzenék szóltak.

Az utolsó teremben trónoltak Lucifer az Ördög jobbkeze és maga a Pokol ura az Ördög. Egyszerű
lakrészeik voltak sima bútorzattal, az asztalokon gyertyák világítottak. Lucifer és az Ördög gyakran
sakkoztak egymással vagy kis tétekben zajló kártyapartikat folytattak. Ilyenkor a világ folyásáról
bölcselkedtek.  Két  viharedzett  vezéregyéniség volt  mindkettőjük.  Megélték  a  Pokolban lezajlott
világégéseket.  Nem is  kevés  világégés  zajlott  a  múltban amikor  az  Emésztő  Tűz  rendszeresen
feltámadt egyes csoportosulások lázadozásai következményeképpen. Ezen lázadozásokat azonban a
Szörnyek kegyetlenül leverték és megtorolták.

 

 

 



Az Író munkája
A Sikeres Író új regényének megírásán munkálkodott. A regénynek a Forradalom munkacímet

szánta. A regény egy fiktív forradalom történetét volt hivatott elmesélni. Ehhez a Sikeres Író fel
kívánta használni több tizenkilencedik és huszadik századi forradalommal kapcsolatos ismereteit.
Ennek érdekében rendszeres könyvtári és internetes kutatásokat is folytatott. Érdekelték az 1848as
európai forradalom és az 1956-ban lezajlott Magyar Forradalom és Szabadságharc történései is. A
Mennyek Urai Isten és Jézus Krisztus rendszeres konzultációkat folytattak a Sikeres Íróval mert
nagyra értékelték írói munkásságát.

 

A Sikeres Író fia rálelt a Mennyország földjein egy magvacskára ami egy régi típusú gabonaféle, a
kenyérhez hasonló ennivaló kifejlesztését tehette lehetővé. A fiú bele is kezdett kísérleteibe. Szépen
haladt a kenyérszerű étek megalkotásával. Közben édesanyja egy új katonai ruházatot tervezett.
Körvonalazódott  egy  égi  forradalmi  terv,  egy  Föld  Bolygón  indítandó  forradalom  terve  a
Robotrendőrség és a Nagyérdemű Tudományos Akadémia hatalmának megdöntésére és a kialakult
állapotok felszámolására. Az élet normális mederbe terelése a földön már elkerülhetetlen volt.A
Sikeres Író feladatául kapta a Forradalmi Kiáltvány megfogalmazását és formába öntését melyet a
mennyei nyomda több ezer példányban kinyomtatott. A tervben szerepelt, hogy a Sikeres Író ezen
kiáltványát  majd  felolvassa  szülővárosa  lakóinak  és  egyben a  Föld  Bolygó  populációjának  is  a
szülővárosa  múzeuma előtti  főtéren,  hogy  ezen  módon lelkesítse  a  Hatalom elleni  felkelést.  A
Kiáltvány  felolvasásának  közvetítésére  a  felkelők  által  majdan  elfoglalni  kívánt  Föld  Rádió
intézkedett volna, így a Föld Bolygó populációja hallhatja a Kiáltványt.

 


