Az idő agyonütésére szolgáló szerkezetek
Ez az üzlet egy ilyen nagykereskedés, ahol mindenféle méretben és minőségben kaphatóak
ezek a termékek. Kiskereskedelemmel egyáltalán nem foglalkoznak, talán azért, mert az idő
agyonütésekor elengedhetetlen, hogy sok időt üssünk agyon. Az irányzék vagy a vékony lézersugár
egy vagy két perc elütésére teljesen felesleges, mert ki, kérdem én, ki ne tudná feláldozni a
legértékesebb pillanatait egy kacsintás vagy egy egyszerű sóhaj oltárán?
(azok a dolgok, amiket látni kell, azok, amiket hallani kell és minden, ami eltereli a
figyelmünket az igyekezetünkről).
És vannak még azok az egyszerű és akaratgyenge mosollyal végrehajtott gyilkosságok, ahol
órákat ölnek meg így. A mosoly az egyik legalkalmasabb fegyver az idő agyonütéséhez, feltéve,
hogy az ember megtanulja nyugodtan és a gondolat nélküli belső semmi fölött lebegve hagyni.
Mosoly nem kapható az idő elütésére szolgáló szerkezetek boltjában, semmi viszont igen. Habos,
megnyugtató semmi egész darabjai, amelyben az ember lebegni hagyhatja a gondolatait és
elfeledkezhet az időről.
A semmi mellett ezer másik termék létezik az idő elütésére, de ne gondoljuk, hogy az idő
csak úgy hagyja magát megölni - egyáltalán nem! Az idő életre-halálra küzd a megsemmisülés ellen
és olyan kedvező helyzeteket teremt nekünk, amelyekben minden perc aranyat ér, majd ránk hárítja
a felelősséget és tovaszáll. Nehéznek bizonyul pontosan megcélozni az időt, amely fénysebességgel
száguld és ráadásul megfoghatatlan, láthatatlan, szagtalan, íztelen, fájdalommentes és rugalmas.
Innen a fegyverek sokfélesége és a találmányok, amelyeket naponta üzembe helyeznek,
hogy elérjék a csodát. Hiszen ki ne akarna egy darab bebalzsamozott időt trófeaként az íróasztalára
tenni? Idővadászból van egy csomó: az ember mindig készen áll a tétlenségre, hogy agyonüsse vagy
csapdába ejtse az időt.
Azonban azt is számításba kell venni, hogy az erre a célra készült fegyverek mindig kétélűek
és gyakran a használójuk ellen fordulnak.
Habár fegyverrel vagy fegyver nélkül, nem mindegy? Az ember csaknem az egész életét
vidáman az idő agyonütésével töltheti, anélkül, hogy figyelembe venné, hogy végül mindig az idő
nyeri a partit és előbb vagy utóbb megöli őt.

