A Fegyver

I.e. pár millió évvel, valahol a Perseus csillagkép egyik bolygóján
-

Nem bírunk velük!
Egyszerűen lebombázzák a városokat, nincs légvédelmünk, sem űrvédelmünk, sem
hadseregünk…sőt, egyáltalán semmilyen ööö… fegyverünk sincs!
A Béke Tanácsa teljesen tehetetlen…!
Azonnali evakuációt követelünk!
Kémet fogtunk a központban!
Tessék, már mindent tudhatnak rólunk! Semmi esélyünk a túlélésre…
Minél előbb el kell hagynunk ezt a rendszert!!!
Kipusztítanak minket mind egy szálig!
A flottájuk nagyobb része még csak most érkezik. Alig 15 parszeknyire vannak tőlünk!
A nép lázong, óriási a pánik!
CSENDET, az ég szerelmére! Most érkezett a parancs, a Béke Tanácsa meghozta
döntését: azonnali és teljes kitelepítés. Részletek a személyi diszkeken. Új letelepedési
hely: Naprendszer – Plútó. Távolság: közel ezer fényév. Hamar ott leszünk.
Most pedig egyperces néma csendet, búcsúzzunk Perseustól…

2-3 millió év múlva, most. Föld, 2063
-

Hihetetlen szenzáció! Az emberiség végre átlépte a küszöböt! Leszállt az első űrhajó a
Perseus csillagkép Kék-5-ös nevű bolygóján! Földi idő szerint este nyolc órakor élő
közvetítést adunk az univerzum másik feléről! Megtudhatják, hogy John Frederick
őrnagynak milyen módon sikerült a fénysebesség hétezerszeresével új sebességi
rekordot felállítania! Vajon találkozunk-e új életformával vagy továbbra is egyedül
maradunk? Tehát este nyolckor a Csatornán. Viszont látásra.

Plútó
-

-

Hogy áll a kísérlet?
A harmadik fokozatba lépett, uram. Jó ötlet volt lecseréltetni velük a fotonmeghajtást,
az túl lassú volt. Valamint az ózonpajzson megjelenített lyuk is megtette hatását,
remekül serkentette a tudományos kutatómunkát. Akár csak a tűz és a kerék…, és lám,
uram, már el is érkeztek a Perseushoz.
Isten program működik?
Igen, sőt, egyre jobban, uram. Az ateistákat már 25 éve kiközösítették. Netán új
parancs…?
Nem, még ráérünk. A Béke Tanácsa nem akarja elhamarkodni a döntéseket.
Ellenőrizze a harci gének működését és a fegyverkutatást. Holnap jelentsen!
Értem uram, máris folytatom a munkát.

Kék-5, 2065 február
-

-

Üdvözlöm a Földet! Joel Mason vagyok. Most érkezett meg a második űrflottánk, ami
a technikusok után hozta az első telepeseket és tudósokat. Tőlem balra láthatják éppen
a kirakodást. Kewin Owen tábornok vezetésével nagyon szervezetten folyik a
betelepítés. Igen, hölgyeim és uraim, Ő az a Kevin Owen, aki közel ötven évvel
ezelőtt lefektette az Egyesült Emberi Nemzet alapjait, melyet az akkoriban még
országoknak nevezett kisebb szervezetekből hozott létre. Ő volt az, ki megmutatta
nekünk a Mindenható Útját és ráirányította az Embert a jövő felé, valamint felismerte
és kiűzte a hitetlen bűnösöket. Most pedig Ő az, aki személyes jelenlétével biztosítja a
zavartalan működést itt a Kék-5-ön. Don?
Én is üdvözlök mindenkit, Donovan Bruck vagyok, a Csatorna haditudósítója. Mint
láthatják, mögöttem található az új típusú űrvédelmi központ, amit ezeddig csak
ateista kalózok ellen vetettünk be, immáron három alkalommal és – természetesen –
teljes sikerrel. Jerry Osborne ezredes viccesen megjegyezte, valószínű, hogy
„marslakók” ellen nem lesz alkalmunk használni… Ha-ha, még hogy marslakók! Nos,
minden jót, az esti hírekben részletesen hallhatnak az itteni életről, munkálatokról.
Joel Mason-t és Don Bruck-ot látták a Kék-5-ről.

Plútó
-

Uram! Jöjjön gyorsan!
Mi az?
Azt hiszem, észrevették őket, uram!
Hmm… Talán nem túl korai. Jelentse a Tanácsnak! Mi mindent megtettünk,
remélem… Hát, sok sikert a ööö… háborúhoz, Ember!

Kék-5, 2065 december
-

Igen! Igen, hölgyeim és uraim! Igaz a hír! Egy másik civilizáció! Valóban! Hát nem
vagyunk egyedül! A hírek szerint az előzetes kommunikáció próbája nem járt teljes
sikerrel, de a Mengyelejev-féle táblának több mint felére reagáltak az idegenek. Most
kettő – valószínűleg fotonmeghajtású – űrhajó közeledik új bolygónk felé. A
Földvédelmi Katonai Minisztérium máris megindította Flottánk közel 100%-át ide, a
Kék-5-re. Coin Marsh tábornagy riportját a déli hírekben közöljük. Addig is élőben
közvetítjük az idegenek közeledését s majdani megérkezését.

Plútó
-

Uram, megindultak feléjük.
Elterelés vagy álcázás?
Láthatatlanok, uram. Próbálnak úgy tenni, mintha alacsonyabban állnának a
fejlettség fokán. Úgy látszik, biztosra mennek.
Sok vér fog folyni…
Igen, uram. Remélem…
Csak folytassa a figyelést, most már nem avatkozhatunk bele. Nem kockáztathatjuk
meg újra civilizációnk pusztulását.

Kék-5, 2066 március
-

Figyelem mindenki! Általános riadó! Az idegenek felszólítás nélkül támadnak! Az
egyik hajó északról, a másik délről. Riadó, riadó!
Ne izgulj már, Patrick! Csak két „szivar” fotonfarpofával…, de mi a fene…
Úr Isten! Ezek nem ketten vannak! Honnan került ide a többi? Gyorsan, gyorsan,
Teljes Riadó! Miért nem lő már az a francos elhárító…!?
Itt Wayne őrnagy. Mögöttük vagyok, ismétlem: támadó pozícióban vagyok, kérek
enge…
Az Isten szerelmére, őrnagy! Lőjön már!!! Minket teljesen szét fogn…
…az elhárító megsemmisült, veszteségünk 32%...jöhet a többi hajó!
Második hullám érkezik, folyamatosan támadnak. ATM vadászokat az R3-as
szektorba!
…R1 tiszta, megyek C5-re, veszteségünk már 56%!!!
…nem fogunk tudni kitartani, a jó életbe!!! Föld-Föld, segítség!
…B6-os tiszta, flottaveszteségünk 68%...
…nyugi John, ők is fogyn…
…veszteségünk 72%...
…81%...
…89%...
…93%...
VÉGE! Elfogytak….Istenem…!

Föld, 2066 április
-

Visszatért a Flotta, kedves nézőink… illetve ami megmaradt belőle… Bár nagyok a
veszteségeink, mégis győztünk! Sajnos Kék-5-re pár évtizedig nem tudunk visszatérni.
A Katonai Minisztérium visszarendelt mindenkit a Földre. Minden más bolygónkon is
leállították a munkálatokat és megkezdődött a teljes visszatelepítés. Mivel Flottánk
közel 93%-a megsemmisült az Ütközetben, azért újra kell azt építenünk. Két-három
generáció múlva ismét teljes lesz az Emberiség. Nagy árat fizettünk a túlélésért,
kedves nézőim, nagy árat…

Plútó
-

Gratulálok uram, győztünk!
Igen, köszönöm. Bár inkább a tudósainknak jár a glória. Az én ötletem, de az ő
munkájuk volt a Kém génjeiből az új fajt kitenyészteni.
Szükséges volt, uram. Mi nem tudunk harcolni, valójában azt sem tudjuk, mi az? De az
Ember megtanulta…
Ön mindig Embernek nevezi azokat, az az ő nyelvük!
Értem, uram! Szóval, Fegyver megtanulta.
Így jobb! Ne tekintsen azokra úgy, mint értelmes lényekre! Egyszerű biológiai
mutáció, egy eszköz, mint az antibiotikum a betegségek ellen. Semmi más.
Új parancs, uram?
Igen, igen, most jött. A Béke Tanácsa szerint Fegyver később veszélyeztetheti létünket.
Teljes megsemmisítés!
Értettem! Ózon pajzs deaktiválva, Föld forgása, keringése leállítva. Gravitáció zérus.
Végeztem, uram!
Végre,… béke…
VÉGE
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