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Benedek Miklós

Négyen maradtak
A rendfenntartó robotok minden este 22.17-kor haladtak el a ház előtt.
Az emberek elhallgattak csak a lámpák fénye szűrődött ki az épületekből.
A zümmögő hang fokozatosan erősödött majd egyenletesen elhalkult.
A robotok reflektorai néhány pillanatra nappali fénnyel árasztották el az utcát.
A lázadók visszafojtott lélegzettel vártak.
Mára csak négyen maradtak.
Az egykor több száz főt számláló csoport tagjait egyenként csalták csapdába és végezték ki.
A hírek szerint a városfalon túl még több lázadó csoport tevékenykedik.
22.20-kor léptek ki a házból és sietős léptekkel elindultak déli irányba.
A sarkon jobbra fordultak és a sikátorban a falhoz simulva haladtak északnyugat felé.
A rendfenntartó robotok útját 22.35-kor keresztezték.
A szemeteskukák mögött a földön hasalva várták hogy elhaljon a zümmögés.
Felpattantak és folytatták útjukat.
23.18-kor újabb járőr útját keresztezték.
23.50-kor elérték a városfalat.
Az őrségváltás alatt rövid ideig egyetlen őr sem tartózkodott a falakon.
A lázadók felmásztak majd leeresztették a köteleket a másik oldalon és egymás után 
megindultak lefelé.
A reflektorokat 00.02-kor kapcsolták fel.
A szirénák egy másodperccel később kezdtek üvölteni.
A falakon mesterlövészek jelentek meg.

Mindig északi irányba
A sámán sietős léptekkel haladt a fák között.
Csak sötétedés után vágott neki az útnak.
A nappalokat barlangba húzódva töltötte.
Sebtében kupacba gyűjtött száraz növényi maradványokon feküdt.
Próbált aludni de felgyorsult szívverése ébren tartotta.
Éjszakánként a lakott területeket kerülve haladt északi irányba.
Mindig északi irányba amitől csak a folyók medre térítette el időnként.
Már három hete volt úton amikor egy befagyott patak partján az ellenség járőreivel találta 
magát szemközt.
Ráordítottak idegkorbácsukat fenyegetőn a magasba emelték.
A sámán megmerevedett.
Ajkairól felhők emelkedtek a magasba amint imádkozni kezdett.
Az erdő madarai rikoltozva törtek elő a fák közül.
Csőrükkel eltépték a katonák oxigénpalackjának csöveit betörték maszkjukat karmaikkal 
megszaggatták védőöltözéküket.

A küzdelemnek hamar vége lett a járőrök élettelenül hevertek a letaposott hóban.
A sámán bukfencezve bagollyá változott.
Egy tölgyfa ágán ülve figyelte ahogy alig fél órával később az ellenség egy újabb járőrcsapata 
érkezett a patakhoz.
Rádióadójukon keresztül idegesen leadták a jelentésüket majd körbefényképezték a helyszínt.
A testeket feltették a közelben parkoló teherautó platójára majd elhajtottak.
A sámán a délelőtti órákban egy barlangba húzódott.
A naplementét követően útra kelt.
Északi irányba indult.
Mindig északi irányba.
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