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Mindenkdnek van már varrógépe. ráddója, hűtőszekrénye, telefonja.
Most mit gyártsunk ? kérdezte a gyártulajdonos.

Bombát, mondta a föltaláló.
Háborút, mondta a tábornok.
Nem marad más hátra, mondta a gyáros.

*
Fehérköpenyes férfi számokat írt egy papír.lapra. A számok mellé

egészen parányi, formás betűket. Aztán levetette fehér köpenyet és egy
óráin át a virágait ápolta az ablakpárkányon. Amikor észrevette, hogy az
egyik vjrág elpusztult, szomorúság fogta el és könnyekre fakadt.
A számok ott maradtak a papírori. Azt mutatták ki, hogy fél grammal,
két óra alatt ezer embert lehet elpusztítani.

Nap sütött a virágokra.
:És a papírlapra.

*
Két férfi beszélgetett,
Halljuk a költségvetést.
Csempevel óhajtja?
Természetesen. Zöld csempevel.
Negyvenezer.
Negyven? Jó. Bizony, barátom, ha nem állok át idejében a csokolá-

déról a lőporra, akkor most .a1Jiglha fizethetnék önnelk negyvenezret.
:És én nem csinálhatnék önnek zuhanyozó-Iülkét.
Szóval, zőld legyen a csempe. Zőld.

A ~ét férfi elvált. Az egyik gyártulajdonos volt, a másik építési vál
lalkozó.

Háború volt.

*
A kuglipályán két férfi beszélgetett.
Mi történt, tanulmányi felügyelő úr? Mit jelent ez a sötét öltöny?

Gyászeset?
A, dehogy, dehogy. ünnepély. A fiúik a frontra mennek. Kisebb be

szédet tartottam nelkik. Hívatkeztam Spártára. Clausewitzet idéztern.
Néhány fogalmat a fejükbe véstem: becsület, haza, meg ilyesmi. Hölder
lint szavaltattam. Fölemelő ünnepély volt. Igazán fölemelő. A fiúk éne
keltek: Isten, ik'i kardot adál ... A szemük csak úgy szíkrázott, Valóban:
fölemelő volt,

Tanulmányi felügyelő úr, hagyja abba! Hisz ez borzalmas!
A tanulmányi felügyelő elképedve nézett a másikra: észre sem vette,

hogy amig beszélt, apró keresztekkel firlkálta tele a papírt. Fölállt, nyúj
tózott, elnevette magát. Aztán új golyót vett a kezébe és a pályára gu
ritotta. Az tompán megdördült. Ott, hátul, eldőltek a bábuk. Ak árha
apró emberkék lettek volna.

*
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Két férfi beszélgetett,
Ön hogy áll?
Nem valami fényesen.
Mennyije maradt még?
Ha jól számítom: négyezer.
Hányat adhat át nekem?
Legföljebb nyolcszázat.
Az mínd rámegy.
Mondjuk, ezret.
Köszönöm,
A két férfi elvált, Emberekről.beszéltek.Tábornokok voltak.
Háború volt.

Két férfi beszélgetett,
Te önkéntes vagy?
Az.
Hány éves?
Tizennyolc. És te?
Ugyanannyi.
A két férfi elvált. Katonák voltak. Egyikük fölbukott. Meghalt.
Háború volt.

Amikor vége lett a háborúnak, a katona hazatért. De nem volt ke
nyere. Meglátott valaktt, akének volt. Megölte.

Embert ölrui bűn, mondta a bíró.
Hogyhogy? ámult a katona.

Véget ért a békekonferencia, a miniszterek átsétáltak a városon. Egy
céllövő bódé előtt pirosított ajkú lányok invitálták őket: Tessék célbalőni

uraim! A rníniszterek fogtak egy-egy puskát és lövöldöztek a pappendekli
emberkékre.

Odajött egy öregasszony és kivette a kezükből a fegyvert. Az egyik
minriszter vissza akarta tőle venni, mire arcul ütötte.

Anya volt. .

•
Volt egyszer két ember. Kétéves korukban ököllel püfölték egymást.
Amikor tizenikét évesek lettek, bottal verekedtek és kővel hajigá-

lóztak.
Huszonikét éves korukban fegyvert fogtak egymás ellen.
Negyvenkét évesen bombát dobtalk egymásra.
Hatvankét évesen baktériumokkal fordultalk egymás ellen.
Nyolcvankét éves korukban meghaltak. Egymás mellé temették őket.

Amikor száz év múlva egy giliszta átrágta magát a sírjukon, nem vette
észre, hogy két különbözö embert temettek ide. A föld ugyanaz volt. Min
denütt ugyanaz.

Kardass TUda fordítása
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