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Beesteledett és kireggeledett, eljött a teremtés harmadik napja. Isten látta, hogy egy kicsit rende-
zetlen a földi homokozó. A száraz részeket mindenütt víz takarta. Tocsogni kiválóan lehetett ben-
ne, és tocsogni igazán jó dolog, ezt mindenki tudja. Ha van rajtunk gumicsizma, azért jó tocsogni, 
ha nincs, akkor meg azért. Az se rossz, ha beleugrunk egy tócsába, és valaki mást alaposan le tu-
dunk fröcskölni vele. Lehet, hogy ő nem annyira örül neki, de mi remekül mulatunk.

Mondjuk, Istennek nem ilyen vásottságokon járt az esze, de azért az angyalokkal placcsogtak 
egy jót a vizekben, amelyek az egész földet elborították. És örültek és visítoztak, és ünnepeltek. 
Aztán Isten rendbe szedte a gigászi homokozót. Ráparancsolt a vizekre, hogy húzódjanak egy 
kicsit összébb. Létrejött a tenger, hullámzani kezdett, és visszatükrözte az égbolt folyton változó 
színeit. Isten ráparancsolt a szárazföldre is, hogy emelkedjen meg egy kicsit, és álljon össze 
mezőkké, hegyekké, dimbekké és dombokká. 

És az angyalok belevetették magukat a hatalmas feladatba, és szédületes csúcsokat, meg vízmosáso-
kat, meg zátonyokat, meg szigeteket, meg partfalakat, meg sivatagokat gyurmáztak össze vígan, tiszta 
saras lett a klepetyus rajtuk. Mosóporra Istennek nem kellett költenie, mert alighogy fölröppentek 
zirr-zurr, a homok porzott körülöttük, és a ruhájuk ismét patyolattisztán ragyogott. Ezek ilyen auto- 
mata, öntisztító angyalok, nagyon izgalmasak. Látta Isten, hogy a tenger és a szárazföld is nagyon jó.
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A legjobb ételnek sem elegendő, ha csak úgy egybedobáljuk a paprikát, paradicsomot, hagy-
mát, kolbászt, aztán magára hagyjuk. Igencsak lényeges dolog a kevergetés. Ezt az Atyaisten is 
tudta. Gondolta, megkevergeti szépen a világot, ha már ilyen pompásra teremtette. Be ne puny-
nyadjon a nagy nyugalomban. Isten elkezdett fújkodni, lehelgetni, és hohó, máris előbújtak a 
semmiből a szelek. Az angyalok is besegítettek, szuszogtak, pöfögtek nagy garral, így aztán ahogy 
ahány angyal, annyi szélfajta jött létre, vagyis végtelenül sok. 

Van köztük tavaszi szellő, amelyik épp csak libegteti a kémények füstjét, a fák lombját, cirógat-
ja a sétálók arcát. Van viszont rettentő hurrikán is, olyan, mint egy izomember, abban leli örömét, 
ha a házakat, autókat, hajókat, repülőket összegyűrheti, és úgy hajigálhatja, mint könnyű papír-
szemetet. Van süvítő sarkvidéki szél, amely zúzmarát fagyaszt a bajuszokra és mini jéggombóco-
kat a szempillákra, még a szemöldököket is kicsipkézi. Ha nem vigyázunk, és nem veszünk füles 
sapkát, menten lilára csípi a fülcimpánkat. De van forró sivatagi szél is, amely homokkal hordja 
tele a levegőt, látni se lehet tőle, és mire kitisztul az ég, a jó kis dombok és völgyek teljesen átren-
deződnek, azt se tudjuk, merre járunk. 

Ha ónos eső esik, az egész világ gigászi korcsolyapályává változik. Ha meg lehull a hó, eltűnik 
minden szityek és szutyok, minden feketeség, és hibátlan, patyolat paplanba bújik minden. Cso-
dálkozunk is tavasszal, mikor megint előkerül a sok elfelejtett randaság. Néha dér cifráz ki min-
den ágat, minden egyes apró indácskát, mintha mindent egy csipkeverőnő hímzett volna tele egy 
pillanat alatt. Mikor leszáll a köd, a fél világ eltűnik, vagy olyan sejtelmessé változik, mintha tejü-
vegből lenne. Van aztán égrengető villámlás, brutális eső, mely hatalmasra duzzasztja a folyókat, 
és apró cseppekben hulló harmat, mely csillogva kigomboz mindent, amerre csak ellátunk. Isten 
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néha hullócsillagokat hajigál, máskor szikrázó sarki fényt hint a levegőbe. Ez a sok tünemény zúg 
meg surrog meg burrog, ide-oda terelgeti a növényeket, s mi ámulva bámuljuk az ablakon keresz-
tül, egy jó bögre forró teával a kezünkben. 

Ha már így belemelegedett, Isten zöld növényeket is teremtett rögtön. Meg fákat, hogy magot 
rejtő gyümölcs növekedjen rajtuk. Ha már minden ilyen pazarul színes, gondolta, csak nem fog 
szürke kockákat aggatni az ágakra... Akkor honnan tudnánk, melyik a banán, melyik a füge, a 
szilva, az alma, a barack? Rá lenne írva nagy betűkkel? Mint valami boltban? És ha lemossa az eső? 

Á, sokkal izgalmasabb, ha a szilva kívül hamvaslila, belül arany, és húsos. Ha a banán sárga, via-
szos tokba bújik, mint egy kard, belül viszont édes vatta. Ha a narancs olyan sugaras, mint a nap, és 
áttetszően kocsonyás. Ha az alma harsog és herseg, mikor harapják, és zöldes, sárgás meg pirosas a 
héja. Ha a kivi kívül prémes állatkához hasonló, belül meg zölden világít. Az angyalok, az Atya, a Fiú 
meg a Szentlélek remekül szórakoztak, egyenként kóstolgatták a gyümölcsöket, az áfonyát, a man-
gót, az epret meg a ribizlit, igazán ízlett a mulatság... Persze az ilyen égi lényeknek nem kell enniük, 
hogy ki ne pusztuljanak, hiszen örök életűek, de belenyammogniuk azért szabad minden jóba.

Isten nemcsak a gyümölcsökkel trükközött, hanem a magokkal is. Az eperben sok kicsi apró 
szöszmösz van, a barack magját még törni is lehet, a puha belseje megehető, ha nem keserű. 
A datolyának hengeres magja van, a dinnye belében sok kicsi fekete pityke. Jól elszórakozik vele 
az emberfia. A cseresznyemag kiváló puskagolyó, két ujj közé csíptetjük, és az ágon ülve máris 
lehet lődözni vele. Lett is nagy háborúzás, az angyalok pirospöttyösre lövöldözték egymás ruháját 
a lomb közül. Egy biztos, nagy buli lesz ez a teremtés! Úgy kiabáltak és ricsajoztak, mint egy 
stadionra való óvodás. És Isten látta, hogy ez mind jó, sőt, jobbnál jobb. 


