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REX

Rex vagyok. Jó Kutya vagyok.

Hopp, Rex! Kopp, gonosz! Gazdi így viccel.

Az egységem Sárkány, Raj és Brumi. Ők egy Multimorf Kom-
mandós Falka. Ez azt jelenti, hogy nem Jó Kutyák.

Széliránnyal szemben szaladok a gonoszok felé. Táborszagot 
érzek. Minimum harminc humánt. Robbanóanyagot nem. Más 
kutyákat és biomorfokat sem. Csak humánokat. Gonoszok.

A puskáimhoz szólok. Azt mondják, működnek, üzemkészek. 
Rendszer optimális, Rex, mondják. Jó Kutya, ügyes vagy, emlé-
keztél rá, mondja a feedback chip.

A puskáimat Nagykutyáknak hívják. Ez is egy vicc, azok 
mondták, akiktől kaptam őket. A  Nagykutyák a vállamon 
vannak és ha szólok nekik, lőnek. A kezem másra kell, azzal 
nem lőhetek. Azért hívják őket Nagykutyának, mert a humánok 
túl kicsik hozzájuk. Ha lőni akarnak velük, megsérülnek.

Humánok megsérülnek – rossz gondolat. Rossz Kutya!, csap 
az agyamba. Szeretem a humánokat. Humánok gyártottak.

A gonoszokkal más a helyzet.
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Szólítom az egységemet. Sárkány nem válaszol, de a stá-
tuszkijelző szerint él és inaktív. Sárkány fura. Néha kitalál 
dolgokat és nem azt csinálja, amit Gazdi mondott nekem. 
Gazdi azt szokta mondani, „Sárkány megoldja”, ezért nem 
tilthatom meg neki, hogy Sárkány legyen, de nem szeretem, 
hogy ilyen. Idegesít.

Brumi jelent. Elfoglalta a helyét, az Elefántölő készen áll. Ez 
a név is egy vicc. Ezt sem értem, ahogy a többit sem. Brumi nem 
szokott elefántot ölni.

Raj jelent. Integritás 99%. Neki nincs puskája, de nincs is 
rá szüksége. Készen áll. Brumi készen áll. Ha Sárkány nem áll 
készen, megharapom, hiába leszek tőle Rossz Kutya.

Gazdit szólítom kódolt csatornán. Azt mondja, Jó Kutya 
vagyok. Megközelítettük a tábort és semmi jele, hogy a gonoszok 
észleltek volna.

Gazdi azt mondja, támadhatok. Reméli, hogy ügyes leszek. 
Nagyon szeretném, ha büszke lenne rám.

Tűzparancsot adok Bruminak. Brumi szélirányra merőlege-
sen közelítette meg a tábort, ezért érzem a szagát, de a gonoszok 
nem érzik. Beszél a fegyverrendszerével, ami célpontokat javasol 
neki. Belehallgatok. Brumi jóváhagyja a célpontokat. Tizenegy 
gránát indul négyszáz méter távolságból, maximális lefedettség-
gel. Mikor a tizenegyedik is elrepül, és mielőtt még az első földet 
érne, rohamozok.

Tüzet látok. Humánok üvöltenek, túlbömbölik a robbanást. 
Kopp, gonosz.

Raj összetömörül és támadásba lendül, beözönlik a táborba, 
a tüzeket kerülgetve csíp, szúr. Az egységei nem halnak bele a 
szúrásba, de egy idő után kifogy belőlük a méreg. Ma este azt 
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a mérget használja, amitől a gonoszok megőrülnek és egymást 
kezdik ölni. Ez a kedvence.

Még mindig nem tudom, hol van Sárkány. Rákérdezek, de 
nem felel.

Brumi jelenti, hogy indul a táborba megkezdeni a közelhar-
cot. Én már majdnem ott vagyok. Humánok rohannak felém, 
mert a táborba vezető egyik ösvényen közelítek. Néhányuknál 
van fegyver. A többségnél nincs. Négykézláb loholva a Nagy-
kutyákat szólítom. Kijelöljük együtt a célpontokat és hármas 
sorozatokkal leterítem a gonoszokat az útmutatás szerint. 
A Nagykutyák erőlködve próbálják kiegyenlíteni a mozgáso-
mat. Néha mellélőnek, de a sorozatokból átlagosan egy golyó 
célba talál. Jó puskák, mondom nekik. Jó Kutya, mondja a 
feedback chip.

Az egyik gonosz rám lő. Találatot érzek a vállamon és mell-
kasomon, mintha a humán az apró öklével püfölne. A mellé-
nyem kilapítja a golyókat még azelőtt, hogy lecsúsznának a 
bőrömről és izmaimról. Lekérdezést indítok és összevetem a 
teherbírásomat a fegyverek űrméretével és torkolatmélységé-
vel. Csak akkor tudnának megölni, ha szemen vagy szájpad-
láson lőnének, de egy haslövés is napokig gyógyulna. Ezért 
hordok mellényt, az előírás szerint. Sárkány sose veszi fel a 
mellényét.

Odaérek a gonoszokhoz és két lábra állok, hogy használni 
tudjam a kezemet. A  gonoszok kicsik. Egyesek a vállamig 
érnek, mások csak a csípőmig. Sikoltoznak, félelembűzt árasz-
tanak. Tudom, hogy a tervezőim egyik célja a félelemkeltés volt. 
Jól végzem a feladatomat. Jó Kutya, mondja a feedback chip. 
Boldog vagyok.
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Megragadom és széttépem őket a kezemmel. A kisebbeket 
a fogam közé veszem és addig rázom, amíg szétszakadnak, 
ami jó érzés. Vérszagot, ürülékszagot, félelemszagot érzek. 
Ez mind jó.

Brumi megrohamozta a tábort. Az Elefántölőt automata 
karabélyra cserélte és zárótűz alatt tartja a gonoszokat, amíg 
én is odaérek. Raj 81%-on van, de a méregtöltet 47%. Raj 
eltávolítja a kiürült egységeit, mert már nem segítik az akciót. 
A gonoszok közel 34%-a kapott mérget, és ellenszer bevetésé-
nek nincs nyoma.

Brumi megerősíti, hogy a gonoszok egymást kezdték ölni, és 
gratulál Rajnak a remek munkához. Én vagyok a falkavezér, 
úgyhogy ez az én dolgom lenne, de nem zavar. Brumi mondhat 
ilyeneket. Ő a legokosabb közülünk.

Berontok a táborba és tovább ölök. Pár gonoszt a Nagy-
kutyákkal lövök szét, de a legtöbbet széttépem, mert úgy haté-
konyabb. A töltény drága. Jó Kutya, mondja a chip.

Most már senki sem lő rám. Raj a fegyveres gonoszokra kon-
centrált, azok pedig a többiekre ürítették a tárat.

Sok gonosz menekülni akar, de nagyon lassúak, és amikor a 
nagy gonoszok segíteni próbálnak a kis gonoszoknak, még las-
sabbak lesznek. Én nagyon gyors vagyok. Eléjük vágok és visz-
szaterelem őket. Ez az egyik dolog, ami a feedback chip nélkül 
is jó érzést okoz.

Brumi szólít: Hol a többi?
Megmondom neki, hogy nem értem.
Brumi csatornája: A fegyveres ellenállás elhanyagolható volt. 

Ezek nem felkelők. Civilek.
Azt felelem: Gonoszok. Miközben beszélünk, végig ölünk.
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Brumi: Felkelő milicistákkal vívott tűzharcra kellett felké-
szülnünk. Rossz táborba jöttünk?

Ráharapok egy kis gonoszra. Vonaglik és sikolt. Egy nagy 
gonosz ököllel nekem esik. Üzenek Bruminak: Gazdi azt 
mondta, támadás.

Brumi: Rex, nem ez a tábor szerepelt a haditervben.
Raj csatornája: Integritás 74% Méregtöltet 31% Mérgezési 

arány 42% (teljes populáció) 19% (élő populáció).
Sárkány csatornája: Célpont bemérve.
Jelentést kérek Sárkánytól. A  kis gonosz még mindig a 

számban van, de nem szedtem és nem csaptam szét. Szomorú 
vagyok. Nem tetszik, amit Brumi mondott. Rossz Kutyának 
érzem magam tőle. Nem a feedback chip mondja, hanem valami 
belül, ott, ahonnan a többi érzés jön.

Sárkány csatornája: Badumm! Célpont semlegesítve.
Rákérdezek, mi volt az. A  nagy gonosz még mindig püföl 

engem, próbálja szétfeszíteni az állkapcsomat, de egy humán 
test túl gyenge ehhez.

Sárkány azt feleli, Gazditól titkos utasítást kapott az egyik 
gonosz megölésére. Nagyon elégedett magával. Biztos kapja a Jó 
Sárkányt a feedback chiptől a sikeres semlegesítésért.

Sárkány a speciális célpontokra használja a „semlegesítés” 
szót. A többi gonoszt egyszerűen csak megöljük.

Brumi tüzet szüntet. Jelentést kérek. Azt feleli: Rex, félek, 
hogy hiányosak az adataink. Beszélni akarok Gazdival.

Nem szeretek akció közben Gazdihoz beszélni. Még azt hiszi, 
buta vagyok. Még a végén leszid. De Brumi okosabb nálam. Ha 
szerinte beszélnünk kell Gazdival, beszélek vele.

Gazdi azonnal válaszol. Követi az akciót a kameráinkon.
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Elmondom, hogy a gonoszok paraméterei nem egyeznek a 
haditervvel. Engedélyt kérek a folytatásra.

Sárkány jelentette, hogy a semlegesítés megtörtént – mondja 
Gazdi. – Jó helyen vagytok. Jó Kutya. Csináljátok tovább.  
Jó Kutya.

Földhöz verem a fogaim közt tartott humánt, és hallom, 
ahogy ropognak a csontjai. Megragadom a nagy humánt – egy 
szuka az – és kettétépem. Brumi felém cammog és csatlako-
zik. Karommal, izmait megfeszítve tépi fel az autók oldalát, a 
házak ajtaját és tetejét, hogy megöljük a rejtőzködő gonoszo-
kat. Sárkány is előjön, láthatóra állítja pikkelyeit, de a szagát 
még így sem érzem. A feladatát elvégezte, úgyhogy csak nézelő-
dik, miközben Brumival megöljük a többi humánt. Sárkány 
nagyon lusta.

Raj a tábor szélén nyüzsög és megcsípi a menekülőket. Most 
azt a mérget használja, ami szívleállást okoz.

Raj csatornája: Integritás 67%. Jelen csapattagnak záros 
határidőn belül új egységekre lesz szüksége, kéretik a szaporí-
tást felgyorsítani.

A rejtőzködők nagy része kis humán, fejletlenek. Gazdi azt 
mondja, mindet meg kell ölni.

Brumi szerint ez egy titkos küldetés volt. Raj egyetért. 
Sárkányt nem érdekli, ő már semlegesítette a célpontját. Engem 
sem érdekel, mert Gazdi ezt parancsolta és meg fog dicsérni érte.

Rex vagyok. Jó Kutya vagyok.
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(NEM PUBLIKUS)

Egy anekdota szerint volt egyszer egy színész, aki elvitte valame-
lyik ismerősét egy előadásra. Miközben a kakasülőről nézték a 
darabot, a színész egyszer csak megszólalt: „Ez a legjobb rész. 
Itt jövök be én.” 

Itt jövök be én. A belépőmre várok. Kíváncsian figyelem, milyen 
szerepet fogok játszani – hős leszek vagy főgonosz, netán szerény 
fegyverhordozó mások háborújában.

Mondjam, hogy ez a kezdet? Tulajdonképpen nincs kezdet. Az 
élet vég nélküli teremtés, változás, pusztulás. Nehéz elkülöníteni 
a fázisokat. Az első életképes biomorf volt a kezdet? Vagy az 
első számítógép? Mi a helyzet az emberi leleménnyel – az első 
humánnal, aki megsimogatott egy farkast és azt mondta neki, 
„Jó Kutya”?

A Campechében kitört felkeléssel a munkaköröm miatt kezdtem 
foglalkozni, de az elmém titkos zugaiban tárgyalásokat folytat-
tam róla, és ezek nyomán személyes okokból is nagyon érdekelni 
kezdtek a biomorfkutatások legújabb eredményei. A csúcstech-
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nológiát jelenleg Rex multimorf falkája képviselte, és a fejlesz-
tések nagy részét most tesztelték először terepen. A teszt hely-
színéről kezdtek suttogni az összeesküvés-elméleti oldalakon, 
részben a Redmark PR-osainak a hatására, akik szándékosan 
fűtötték a spekulációkat, hogy a kellemetlen, de megalapozott 
pletykák laposföldes-gyíkemberes kreténségekké degenerálód-
janak. Mint ismeretes, egy fontos hírt álhírekbe csomagolva a 
legjobb elrejteni.

A pletykák azonban tartották magukat és már a mértékadó 
politikai blogokba is kezdtek beszivárogni. Bármilyen ügyesen 
áskálódtak a PR-osok, bizonyos kérdéseket már nem lehetett 
egyetlen arrogáns félmosollyal elintézni.

Útra keltem hát Campechébe, megnézni a kutyakiállítást.
Nem sejtettem, mekkorát fordul velem a világ.
Kezdetben ugyanazt a hibát követtem el, mint mindenki más. 

Azt hittem, Rex egy tárgy. Egy PR-baklövés, amit fegyveripari 
túlkapásnak lehet nyilvánítani. Leállítom a kutatásokat, és kész. 
Nem voltam felkészülve Rexre, Brumira, Sárkányra és Rajra.

Főleg Rajra nem.
De fiatal voltam még és tapasztalatlan, ezért elküldtem 

magam Campechébe.


