Ha a föld egy 100 lakosú falu lenne
A létezés matematikájáról
Ha a Föld egy 100 lakosú falu lenne,
negyvennyolc férfi és ötvenkét nő lakna benne.
Harminc fehér és hetven színesbőrű,
hatvanegy ázsiai, tizenhárom észak és dél-amerikai, tizenkét fő európai, tizenhárom
afrikai és egy magányos ember Óceániából.
Ebből tizenkilenc muzulmán, hat buddhista
tizenhárom hindu, huszonnégy egyéb és ateista,
harminchárom keresztény,
mind máshogy? magyarázza a teremtést,
és öten hinnék, a természetben ott vannak a szellemek.
Hetven felnőtt, harminc gyerek.
Hatvannyolcnak jutna tiszta levegő, míg harminckettőnek csak szennyezett.
Ötven százalékuk nyelvét meg sem értenék,
tizenhét kínai, négy arab, hat orosz, hat spanyol, kilenc angol és nyolc hindi.
Nyolcvanháromnak lenne ivóvize, tizenhét nem tudna mit inni.
A falu frissen felújított paksi atomerőműének nyolcvan százalékát húsz használná el, míg a
maradék húszat nyolcvan.
Nem, nincs semmi baj, csak gond van.
Nos, nézzük, mit rejt falunk banki ’egyen’lege:
az összeg ötvenkilenc százaléka hat USA-beli offshore tulajdonosé,
míg hetvennégy ember harminckilenc százalékból él
és húsz két százalékon osztozik.
Valaki pénzben, valaki sárban malackodik.
Heten büszke macOS Sierra gazdák, ezzel szemben kilencvenháromnak semmi elektronika
nem jár.
Harmincnak mindig van mit enni, ötvennek nem mindig jut élelem, húsz éhezik és/vagy
alultáplált, ebből egy bele is hal minden évben
Ugyanakkor ketten megszületnek.
Ötvenketten élvezik a szabadságot és a demokráciát, míg negyvennyolcan rabnak születtek.
A haláltól, bomba és fegyveres támadástól erőszaktól és emberrablástól való félelem
húsz személyt emészt nap mint nap és nyolcvanat nem.
Százból egy HIV-vel fertőzött, nem tudni, honnan kapta el,
kilencvenkilenc nem beteg.
Kilencvenen heterók (vagy csak annak mondják magukat)
és tíz meleg.
Nyolcvanhat írástudó, tizennégy analfabéta,
Százból csak egynek sikerült a diploma.
De mind tudjuk manapság mire megy vele.
Legalább pontosan ismerjük, ki Soros embere.
Ha a föld egy 100 fős falu lenne
negyvennyolc és ötvenkét ember lakna benne.
Mindegy, hogy hol, s kinek születne,
A Föld akkor is csak tovább pörögne.

