
Lehet hogy egyszer a nap nyugaton

kel majd fel, lehet, hogy egyszer a

giroszokban az lesz, amit mondanak,

nem dög- vagy emberhús, de egyvala-

mi sosem változik, a cári despota

rendszer Oroszországban. Mert ezek

bizony definitíve: kremlinológiai sci-fi

novellák – semmi fura nincs ebben,

elég a híradót bekapcsolnunk.

„Oroszország különleges ország, a

maga megismételhetetlen sorsával! –

mennydörgött a hangja fenyegetően

az iroda boltívei alatt. – Soha nem

engedelmeskedett a hideg ész

törvényeinek, minden racionális ma-

gyarázat ellenében növekedett és

fejlődött! Sem én, se ön, se Csubakka

nem ér fel ahhoz a misztikához,

azokhoz az erőkhöz, amelyek meg-

akadályozzák a pusztulását, amelyek

védelmezik Oroszországot, és ame-

lyek vakon vezetik országunkat az ő

szent útján! Oroszországot, ész, fel

nem foghatod…  

Oroszországban csak hinni lehet –

vetett keresztet az Elnök."

Igen, a szerző kimondatlanul is épp

ilyen erősen aktualizál. Nem írja le

Putyin és az aktuális váltótársa nevét

a hatalom élén, de elég egyértelmű

minden. És amilyen finoman, egy-

szerűen állít elénk abszurd helyze-

teket – melyeket, érezzük, szinte bár-

mikor viszont láthatunk az esti hírek-

ben - épp olyan gyilkos iróniával ábrá-

zolja a rezsimet. 

Az is sci-fi elem, hogy egyrészt nem

hiszünk a szemünknek, másrészt

mindenre már csak legyintünk.

Ismerős, ugye? Éppen ahogy mifelénk

egyre könnyebb összekeverni a Hír-

csárda posztjait a „komoly” hírekkel.

„Amikor öregszik az ember, és már

nem tudja forgatni a fejét, valamiért

megszűnik a vágy is, hogy forgassa."

A derék ex-kágébés, elnök-mi-

niszterelnök-első titkár-népbiztosok

tanácsának elnöke stb. Vlagyimir

Vlagyimirovicsot nem csak könyvek-

ben oltogatják merészebb honfitár-

sai, de határon túlról is, nem akármi-

lyen körökből: még hírneves (skót)

sörpunkok is gúnyolódnak rajta, az

übermacsón, pink címkés Vladimir

sörükkel, melyet „kínai kúszómag-

nóliával” turbóztak fel, ez a cso-

daszámba menő ázsiai afrodoziákum

nem csak a prosztata problémkra van

jó hatással, de serkenti a női nemi

hormonok termelését is – talán hogy

visszafogja a túlzott macsóságot..?
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Dmitrij ezennel átvette a stafétát a jó öreg, kiégett
Pelevintől. Igaz, könnyebb helyzetben van, a P-generá-
ció még csak a káoszt látta maga körül, mára viszont a
Rend uralkodik. Mégpedig olyan nagyvonalúan, hogy
össze is csúsznak a fantasztikum és a valóság határai.
Mindez egy olyan birodalomban, ahol geológusok meg-
találják a poklot, vagy ahol a politikai vezetők kultusza
miatt még az ufók is kiszorulnak a híradókból.
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