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PloP

A Messiás
Egyik reggel megjelentek. Hatan voltak. Amikor a  csoport felébredt, már a  tér köze-
pén ültek. Mozdulatlanul. Körben helyezkedtek el, csukva volt a  szemük, középen pe-
dig a Messiás ült.

Természetesen akkor még senki sem hívta Messiásnak.
Plop először odaküldte hozzájuk az őrszemeket. Aki beengedte őket, azzal védeke-

zett, hogy meggyőzték arról, békés szándékaik vannak. Átvizsgálta őket, és nem volt ná-
luk fegyver.

Plop elővett egy kést, hogy elvágja a torkát. A Messiás felállt, odasietett, és közéjük állt.
– Szívesen elvágok két torkot is egy helyett, ha kell – mosolyodott el Plop.
– Add őt nekem – ekkor szólalt meg először. Reszelős torokhangja volt.
– Hogy ? – merevedett le a meglepetéstől Plop.
– Add nekem. Hitt bennem. Ő az enyém.
– Nálunk senki sem birtokol senkit, nincsenek rabszolgáink – mondta Plop, de ez in-

kább a saját embereinek szólt, nem az idegeneknek.
Körülnézett : már csaknem az egész csoport ott volt. Felemelte a kését, hátat fordított 

az őrszemnek és a Messiásnak, és kiabálni kezdett :
– Az őrszem beengedte az idegeneket. Mi legyen : újrahasznosítás, máglya, tű, nyúzás ? 

Vagy csak vágjuk el a torkát ?
A legfiatalabbaknak az tetszett volna a legjobban, ha megnyúzzák vagy elvágják a tor-

kát. Az öregeket most sem érdekelték túlságosan ezek a dolgok.
A Messiás látta, hogy nincs mit tennie. Megfordult, az őrszem mögé állt, és egyetlen 

mozdulattal eltörte a nyakát.
Ez mindenkit lenyűgözött.
– Bocsánat, nem ismerjük a csoport szokásait. Maradnánk néhány napot – mondta.
Plop ismét az emberekre nézett. Valami belül azt súgta neki, hogy jobb, ha nem ellen-

kezik.
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– Rendben. De nem használhattok senkit. Te, te, te, és te, mindig figyeljétek őket. És 
valamit adnotok kell cserébe.

Sózott húst ajánlottak, nem túl sokat, de ahhoz eleget, hogy Plop el tudja fogadni.
Maradtak.

Prédikáció
A Messiás a tér közepén állt, öt követője pedig körülötte. És beszélt.
Egy másik földet emlegetett, amit az Egészség Földjének nevezett. Mindennap erről be-
szélt, hol így, hol úgy.

Azt mondta, létezik, ismeri, és el fogja vinni őket oda. Ott nem fognak éhezni. Ott nem 
esik mindig, nincs sár, nincs hideg.

Ott dolgok nőnek ki a  földből, amiket növényeknek neveznek, és ételt, gyümölcsö-
ket teremnek.

Hasonlítanak a gombákhoz és a mohához, és meg lehet őket enni. Ott a víz nem feke-
te és nem sáros, és éjszakánként nem ragyog.

Tiszta, és meg lehet inni.
Ennél a résznél a követői kivételével mindenki nevetni kezdett. Hiszen tudták, hogy 

csak az égből aláhulló vizet lehet meginni. És egyfolytában esett.
Ha pedig a víz földet ért, megrohadt, és fekete lett, amikor pedig felgyülemlett vala-

hol, éjszakánként ragyogni kezdett. Ilyenkor azonnal ott kellett hagyni azt a helyet, kü-
lönben a nők deformált testű gyerekeket szültek, az emberek testében pedig nagy húsgo-
lyók kezdtek növekedni.

A Messiás azonban meggyőző volt. A követői pedig nem tűntek őrülteknek vagy fo-
gyatékosoknak. Szó nélkül elvégezték a Kettes Számú Szolgáltató és a Kettes Számú Ön-
kéntes Brigád feladatait.

Öt nap elteltével néhány nő elkezdett érdeklődni irántuk. A többiek látták, hogy pihe-
nő idején odamennek hozzájuk, és hallgatják őket.

Plop is látta ezt, de nem aggódott. Nem ez volt az első alkalom, hogy hasonló szélhá-
mosok jelentek meg náluk. Különböző módokon, de mindegyikük ugyanazt ígérte : egy 
másik világot, ahol jobb élni.

Az emberek általában nem foglalkoztak velük. Nagy ritkán előfordult, hogy valaki el-
ment velük, de általában csak az ostobák tettek ilyet.

Plop szerint ezek a próféták csak azt akarták, hogy a többiek dolgozzanak helyettük. 
Mivel ők maguk túl lusták voltak ahhoz, hogy egy csoport vezetőjévé küzdjék fel magu-
kat, kétségbeesett igyekezettel próbálták olyan emberekkel körülvenni magukat, akik meg-
oldottak helyettük mindent.

De ez a mostani nagyon beszédes volt. Valamivel kevesebb, mint egy holdtölte után 
már öten hallgatták őt rendszeresen a csoportból.

Később már majdnem húsz ember csatlakozott hozzá.
Plop kezdte elveszíteni a türelmét. Nem akarta, hogy egy őrült elvegye a csoport mun-

kakedvét.
Megállt a tér szélén, és hallgatta a prédikációt. A Messiás mindig ugyanarról beszélt : 

az Egészség Földjéről, tele ehető növényekkel és szelíd állatokkal, amiket könnyű elejteni.
Plop tudta, miről beszél. Benne volt a vén Goro papírjaiban, és a könyvben is, amit 

Furikának adott. Tudta, hogy létezik fa, létezik gyümölcs. Rajzokat is látott róluk. Néme-
lyiket meg is kóstolta, mert talált belőlük a raktárban lévő konzervekben.

De nem akarta, hogy a többiek is megtudják, hogy ezek a dolgok léteznek. Ráadásul 
a valóságban már biztosan nincsenek is. Csak a konzervekben.

– És hol van mindez ? – kiáltotta.
– El fogom vinni őket oda – válaszolt a másik.
– Miért és hogyan ? – kiabált vissza Plop.
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– Mert én látom, amit mások nem látnak, tudom, amit mások nem tudnak, és hallom, 
amit mások nem hallanak.

– Jó-jó, ez mind nagyon szép, de miért nem mész oda egyedül ? Miért akarsz 
mindannyiunkat megmenteni ?

A Messiás elmosolyodott.
– Mert az út hosszú és nehéz, és mert az én sorsom mindenkié. A jobb karomat oda-

adnám, ha már ott lehetnék.
– Á ! – mondta Plop.
És elment.
Másnap reggel találtak a téren egy botot. Egy levágott jobb kezet tűztek a hegyére.
A Messiás odalent feküdt, a sebét már kiégették egy forró vassal. Senki sem értette, hogy 

történhetett. Nem hallottak semmit.
Egész nap a földön feküdt. Senki sem ment a közelébe.
Másnap valaki az emberei közül vitt neki ételt és vizet.
És egy zsákot némi útravalóval.
Aztán elment. Egyedül.   
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