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Ocsem elıvette az egesz torzseket is a foldhoz covekelı, legfennkoltebb, 

legszonokiasabb stilusat, es diktalni kezdett: 

- Kezdetben - mondta -, pontosan tizenot egesz kettized milliard evvel 

ezelıtt vala az ısrobbanas es a Vilagegyetem... 

Abbahagytam az irast. 

- Tizenotmilliard evvel ezelıtt? - hitetlenkedtem. 

- Ugy, ahogy mondod - felelte. - Ihletem volt, es ezt a megnyilatkozast 

kaptam. 

- En nem az ihletettsegedet kerdıjelezem meg - mondtam (jobb, ha nem is 

teszem. Harom evvel fiatalabb nalam, megsem mereszelem ketsegbe vonni az 

ihletettseget. Mas sem teszi, hiszen akkor a pokol tuzere kerul) -, de 

tizenotmilliard ev tavlatabol akarod elkezdeni a Teremtes tortenetet? 

- Igy kell tennem - felelte az ocsem -, hiszen igy tortent. Az egesz tortenet 

itt van - mutatott a homlokara -, es minden a legfelsıbb hatalom parancsara 

tortenik. 

Erre mar az irovesszıt is le kellett tennem. 

- Mondd, tisztaban vagy te a papiruszarakkal? - kerdeztem. 

- Mivel? (Lehet, hogy az ocsem az ihletettseg hatalma alatt all, de nekem 

egyre inkabb ugy tőnik, hogy az ihletettseg nem terjed ki az olyan hetkoznapi 

dolgokra, mint a papirusz ara.) 

- Tegyuk fel, hogy minden egyes papirusztekercsre egymillio ev esemenyeit 

diktalod fel. Meg igy is tizenotezer tekercset kell megtoltened. Ahhoz, hogy 

mind a tizenotezer megteljek, rengeteget kell beszelned, es egy idı utan 

biztosan elakad a hangod, es dadogni kezdesz. Nekem viszont rengeteget kell 

irnom, es az ujjaim egyre lassabban forgatjak az irovesszıt. De meg ha fel is 

hasznaljuk az osszes papiruszt, es sem a te hangod, sem az en ujjam nem 

faradnak el, ki fogja mindezt lemasolni? Legalabb szaz peldany kell a 

kiadatashoz, es ezt elıre le kell kotnunk, enelkul pedig honnan vehetnenk fel a 

szerzıi jogdijat? 

Az ocsem hallgatasba burkolozott. 

- Szerinted le kellene roviditenem? - szolalt meg egy kis idı utan. 

- Roviditsd le, ha azt akarod, hogy elolvassak! 

- Mit szolnal nehany szaz evhez? - kerdezte. 

- Es te mit szolnal hat naphoz? - kerdeztem. 

- Nem zsufolhatod a Teremtest hat napba! - szornyulkodott. 

- Ennyire eleg a papiruszunk. Megis, mit gondoltal? 

- Rendben van, meggyıztel - bolintott, es ujra diktalni kezdett. 

- Kezdetben... akkor hat nap legyen, Aron? 

- Hat nap, Mozes - feleltem hatarozottan. 
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