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Az idő rövid története, és…
az idő rövid története (1)

lesz-e időnk
megszeretni
egymást
az idő rövid
történetében

az idő rövid története (2)

úgy szeretlek
nincs rá szavam
csillagtalan
az éjszaka
úgy szeretlek
nincsen
napszak
nincsen
évszak
nincsen óra
úgy szeretlek
nincsen idő
így szeretlek
halhatatlan

az idő rövid története (3)

alma mahler elveszett/föllelt naplója

festők
feslett nők
zenészek
bohócok
vigécek
életemben
víg énekemben
én úgy
szerettem
őket
magamat
értük
kitakartam
harapjanak
harapjanak
ha alma
voltam
szerettem
szép
égkék
szemükben
a félelmet
a halált
szerelem lángját
föld voltam
testüket
betakartam
és minden
este
magam
maradtam
megpihentem



egy állat
halhatatlan
tekintetében

az idő rövid története (4)

rávetül szívemre
az idő
a semmi ágának
hosszú árnya
 

az idő rövid története(5)

most
hogy megszerettelek
itt állok
meztelen
lángoló zsiráf
halálraváltan
szégyentelen
néz bennünket
a vaksi idő 
néz és
szégyenli 
mulandóságát

Az idő rövid története (6)

A Cambridge-i Egyetem az elméleti
fizika és csillagászat témakörében
meghirdetett tudományos szemináriumok
sorával köszönti világhírű munkatársát,
akit az emberek többsége az Idő
rövid története című
könyv szerzőjeként ismer. Stephen
Hawking Oxfordban szerezte első
diplomáját fizikából, majd Cambridge-ben 
folytatta tanulmányait a csillagászat
témakörében. 20 évesen itt kapta meg
doktori címét. Gyógyíthatatlan ideg-
betegségben szenved, amely a mozgató
idegpályák sorvadását idézte elő. Mivel
egyetlen kezét képes csak mozgatni, és
beszédkészségét teljesen elvesztette,
egy tolószékhez erősített számítógéppel 
vezérelt beszédszintetizátor segítségével
érintkezik környezetével. Tavaly jelent meg
Az univerzum dióhéjban című munkája,
amelyben úgy véli, az emberi faj nem 
éli túl a következő ezer évet, egy másik
érdekes állítása arra figyelmeztet, hogy
az emberek csak génjeik feljavításával
őrizhetik meg a számítógépekkel szembeni
fölényüket. A csipek ugyanis egyre nagyobb
teljesítőképességgel bírnak, ezért fennáll
a veszélye annak, hogy a számítógépek olyan
mesterséges intelligenciára is képesek
lesznek, amellyel átvehetik a világ 
feletti uralmat – – – – – – – – 

az univerzum dióhéjban

ezt a diófát
nagyapám ültette
bízott a
jövőben
nézd
ahogy a dióhéj



zöldre
festette
kezem
halld ahogy
a dióhéj
a madárkoponya
reccsen
lábaink alatt
nem mondom
tudod úgyis
e dióhéj
zizegésben 
ma éjjel
veled
vetkezem
vétkezem


