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FELBLENDE

KÜLSŐ. RÉT - NAPPAL.

Gyönyörű rét, túl szép, hogy igaz legyen. Napsütés,

madárcsicsergés, nyugalom. A távolban pár apró házacska

látszik, valahonnan vidám zene szól.

A mező szélén fának dőlve egy FÉRFI fekszik.

A Férfi keze koszos és ápolatlan. A harmatos füvet

simogatja.

A kamera egyre többet mutat meg a kéz tulajdonosából:

-egy szakadt, koszos katonakabátot

-majd egy szakállas állat

-végül meglátjuk az arcot: vékony, beesett arcú Férfi,

szemén VIRTUÁLIS SZEMÜVEG.

Hirtelen jármű zaja töri meg az idillt. A Férfi idegesen

fölkapja a fejét. Villámgyorsan föltolja a virtuális

szemüvegét. Erre a madárcsicsergés elhalkul. Helyette távoli

ágyúdörgés és robbanások zaja hallatszik.

A Férfi körülnéz.

KÜLSŐ. ROMOS TÁJ - NAPPAL.

A Férfi valami romos üregben fekszik a falnak dőlve, rét

sehol. Mellette tábortűz maradványai, és pár konzerv.

A Férfi fülel.

Majd a fal sarkához mászik és kikémlel mögüle.

Egy romos vonatállomáson van. A látvány siralmas. Kiégett

járművek, szürke ég, a távolban összedőlt, üszkös házak és

fekete füst. Az égen bombázók húznak el a távoli robbanások

felé.

A közeli törmelék halom tetején egy fenyegető páncélozott

szállítójármű áll, rajta "KATONAI RENDÉSZET" felirat.

A Férfi szeme a jármű láttán rémülten tágra nyílik.

Visszahátrál az üregbe.

Majd pár pillanat múlva föltartott kézzel jön elő.

Két katona kíséri "KR" feliratú rohamsisakban: egy idősebb

TISZT, és egy 18 körüli FIÚ.

Mindketten kifejezéstelen arccal és biztos kézzel tartják a

fegyverüket a Férfira, kezük a ravaszon.

Elsötétül a kép.
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CONTINUED: 2.

FELBLENDE.

A halott Férfi füstölgő mellkassal fekszik a földön. Fölötte

a Tiszt térdel.

Lehúzza a Férfi fejéről a virtuális szemüveget, amiből

halkan még mindig szól a madárcsicsergés és a vidám zene.

Csak nézi-nézi a szemüveget, és megbűvölve hallgatja a

csicsergést.

A Fiú, aki épp a halott táskájában kutat, megáll, és

figyelni kezdi a szemüveget bámuló Tisztet.

A Tiszt végül erőt vesz magán, és kihúz egy kis lapocskát a

szemüvegből, mire a csicsergés elhallgat.

Megnézi a lapon a feliratot: "RÉT".

Ledobja a földre, majd tovább kutat a halott zsebeiben.

A Fiú erre tovább folytatja a táska kipakolást.

A Tiszt talál még pár lapot a halott zsebében.

A Fiú keze megáll. Valamit talált a táska egyik zsebében.

Egy lapocskát vesz ki: "TV".

A Tiszt föláll, és a bakancsával akkurátusan ízzé-porrá

zúzza a lapokat.

A Fiú talál még kettőt: "TENGER", "ANYA".

Végül egy egész csomót.

A Tiszt végez a zúzással. Megtörli izzadt homlokát.

Majd rosszat sejtve hátrafordul.

A Fiú áll mögötte, homlokán a virtuális szemüveg.

Fegyverével a Tisztre céloz, ujja a ravaszon.

Elsötétül a kép.
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