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A Solaria magazin fórumán – a robotikával kapcsolatos hozzászólások között – olvastam a 
következıt: „A döntéseket meg az ember nem fogja kiengedni a kezébıl… (Alex_Bates)”. Ez 
a szövegkörnyezetébıl kiragadott félmondat inspirált az alábbi kisnovella megírására. 
Remélem, sohasem kerülünk ilyen helyzetbe. 
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– Mi lesz már! – sziszegte a sötétzöld álarcos, olyan erıvel szorítva a pisztolyt a 
hátrakötözött kező Kasey Hohl fejéhez, hogy a férfi fájdalmában feljajdult. 

– Nem tudom, könyörgöm, nem tudom – nyögte a térdelı. 
Kaseytıl pár méterre felesége és lányai kuporogtak a földön; Glady remegve szorította 

magához a könnyes szemő apróságokat. Felettük két alak állt szótlanul, ık is maszkot és sötét 
kezeslábast viseltek. A negyedik idegen, kényelmesen elterpeszkedve a napernyı melletti 
mőanyagszékben, unottan figyelte Kasey szenvedését. Bal lábával ügyesen felkapta az 
elégördülı gumilabdát, kettıt dekázott, és kapásból a medencébe rúgta. Megvárta a halk 
csobbanást, majd megszólalt: 

– Mr. Hohl, kérem, értse meg, nem szándékozunk bántani sem önt, sem a családját, 
amennyiben megmondja nekünk a kódot. El fogja árulni, ha tetszik, ha nem, és csak önön 
múlik, mennyit fog szenvedni érte. Kérem a kulcsot, és már itt sem vagyunk – nyújtott ki 
teátrálisan a kezét. Pincemély hangja nem sok jót ígért. 

– Nem tudom, tényleg nem – görbült le Kasey szája. Abban a stádiumban volt, amikor az 
önuralom már nem tudta visszatartani a mélyrıl feltörı zokogás egyre vadabb hullámait. 

– Dehogynem tudod, te mocsok! – hajolt közelebb Kaseyhez az inggallérját szorító 
fegyveres. A sötétzöld álca nyílásából fröcsögı nyála a térdelı férfi arcába hullott, dühében 
legszívesebben átnyomta volna pisztolyát tehetetlen áldozata koponyáján. 

– Nyugi! – csitította társát mélyhangon a napernyı alatt ülı. 
A dühöngı a fınöki utasítás hatására lazított a szorításon. 
– Most akkor mit tegyünk? – tette fel a kérdést egykedvően a parancsnok, mintha csak 

azon töprengene, hogy ki kezdje az ebédutáni mosogatást. Intett a Kaseyt fogva tartó társának, 
aki odament hozzá, és halkan váltottak pár szót. A végrehajtó megvonta a vállát, 
visszafordult, és otthagyta fınökét. Talpra rántotta a férfit, majd feleségéhez és gyerekeihez 
taszigálta. 

– Leülni! – csattant a parancs. 
A zöld maszkos hirtelen kiragadta a visító lányokat anyjuk ölelésébıl, és néhány méterrel 

arrébb ráncigálta ıket. Glady felsikított, megpróbált felugrani, de az egyik ır a nyakánál 
fogva visszarántotta. Kasey üvöltött. Igyekezett felállni, azonban a közelebbi alak mellbe 
rúgta. Köhögve, fuldokolva zuhant vissza. 

– Mr. Hohl, ha már nem árulja el nekünk a kódot, legalább azt mondja meg, melyik lánya 
legyen az elsı? – jött a kérdés a napernyı alól, miután kissé elült a zsivaj. 

A lassan magához térı Kasey hitetlenkedve nézte az elétáruló látványt. A zokogó lányok a 
földön ültek, a zöld szörnyeteg pedig pisztolyt fogva rájuk várakozóan nézte a fınökét. 

– Nos, Mr. Hohl, melyikük legyen az? Vigyázzon, ha nem választ, mindketten mennek! 
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– Neee… maga állat, engedje el ıket! – sikította Glady 
– Engem öljön meg… engem – hörögte Kasey. 
– Nem, nem – kuncogott a feketeruhások vezetıje. – Válasszon közülük! Valamelyiket 

csak jobban szereti? Itt az alkalom, hogy kimutassa atyai érzéseit. Melyik legyen? Laura vagy 
Debra? 

– Nem tudom a kódot, fogja már fel! – ordította Kasey. 
– Rendben, akkor mindkettıt – emelte fel mutatóujját a mélyhangú. 
– Neeee! – vergıdött Glady. 
– Álljon meg! – kiáltott kétségbeesetten Kasey. 
– Kód? – érdeklıdött mosolyogva a parancsnok. 
– Nem ismerem a kulcsot! 
– Melyik? 
– Kérem ne, nagyon kérem, ne! 
– Amíg gondolkodik, Mr. Hohl, valaki majd dönt ön helyett. 
A csoport vezetıje színpadias nyögéssel felállt a székbıl, odalépett az árnyékban várakozó 

alakhoz, és megpöccintette a nyakát. 
Az Asimo-450V életre kelt, fejét darabosan körbeforgatta, mulatságosan ringó léptekkel 

három-négy lépést tett elıre, és várakozóan megállt. 
– Mi a neve? – fordult a mélyhangú Kaseyhez. 
– Lute – válaszolt Kasey apró reménysugárral a hangjában, hogy elterelıdött lányairól a 

figyelem. 
– Lute, segítenél nekem? – kérdezte a parancsnok. 
– Igen, uram – fordult felé a robot. 
– Lute, látod Laurát és Debrát? 
– Természetesen látom a lányokat, uram. 
– Lute, arra kérlek, vála… 
– Várjon! – kiáltott fel Kasey elfúló hangon. 
– Utoljára kérdem, megmondja a kódot vagy sem? 
– Nem tudom, értse meg, nem tudom – már csak halvány suttogásra futotta az erejébıl; 

fejét lógatva hevert a földön. Glady hang nélkül kuporgott mellette, nem volt ereje ránézni. 
– Akkor válasszon a lányai közül! – jött ismét a kegyetlen felszólítás. 
– Nem… nem tudok… én… kérem… 
– Lute, Laura vagy Deb… 
– Ne! Várjon, istenem, istenem! Ezt nem lehet… 
– Döntsön inkább a robot? – a vezér élvezte a játékot. 
– Kérem, kérem… 
– Rendben, Lute… 
A mélyhangú elhallgatott, és a kódot feledve kíváncsian Kaseyre sandított. 
– …arra kérlek, válassz… 
Szünet. 
Kasey szó nélkül lógatta a fejét. 
A robot várakozott. 
– …Laura és Debra között. 
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