
von zásába feledkezettek tömegét, hogy a változásra, az emlékezésre és a tanulásra
va ló készség fejlesztése túlmutat a genetika, a nanotechnológia és a robotika egy -
más ba szövôdô történetén. Az individuum és a nem biológiai tapasztalók hírnökei
tu dják, hogy az intelligencia hatalmasabb az energiánál, az információ a fi zi -
kánál, és csak a világegyetem sötét anyagában növekvô nanobotkolóniák ke gyel mé -
bôl változhat át az ember kvazárok bölcsôjévé, az idô anyaggá, a pulzárok zaja pe -
dig az exobolygókat felderítôk planetáris hangversenyévé.

HOLOGRAM: INFORMÁCIÓ

A fejlôdés része, hogy a tanuló mélypontra jusson. Ahol a világegyetem építôkövei
már nem az energia, hanem az információ metamorfózisai, ott az intelligencia a
vé gsô hatalom. Ha az önfeláldozás szándékából és az állapotváltozás lehetôségébôl
szár mazó öröm nem haladja meg a biológiai tapasztaló önfenntartási ösztönét, a
ta nuló a világot makacsul próbálja magához hajlítani. De ha a világegész ba ráz -
dáiban, a szintézisteremtôk eleven sejtésével létezik, a biológiai alapdogmákat a
mul tiverzum és az információ antrópikus metszéspontjában átértékeli, és úgy ha -
lad tovább, mint amikor egy anyagalaxis álmot ér, mint egy mágneses vitorlás,
mint az öröktôl árva szén. 

SZELES JUDIT

Esô

A kanapén ülsz, kezedben egy pohár,
a pohárban Bacardi, mint mindig,
ha vele vagy, nálad vagy nála.

A pohár jó fogódzó,
a kortyolás szüneteket iktat be,
ritmust ad
a beszédnek vagy a hallgatásnak,
vagy ha valahol zátonyra fut a beszélgetés,
segít kivontatni megint a nyílt vizekre.

Kezedben egy pohár,
a pohárban Bacardi,
mint huszonöt évvel ezelôtt
Mombasában vagy Cape Townban,
csak akkor a másik mindig egy vagy két fekete nô volt,
akik szemben ültek veled.14



Egyszer tûz ütött ki a hajón,
amin szolgáltál,
és ahelyett, hogy részt vettél volna
a tûz oltásában,
magadra zártad a kajüt ajtaját,
és vártad, hogy elkezdjen esni az esô,
kezedben egy pohár Bacardival.

A történeteid ritmusát
a rum adagolása adja meg,
meg az esô kopogása a félelmeiden.
Te a hallgatás és a beszéd között hajózol,
ô pedig nem válaszol,
hiába mutatod a legszebb arcodat felé.

Maputo

Mozambik 1975. június 25-én
vált függetlenné Portugáliától.
1976 és 1992 között polgárháború folyt
a kormányzó párt és a jobboldali erôk között.
A feszült belpolitikai helyzet még az utóbbi években is
távol tartotta a befektetôket a világ legkevésbé fejlett 
országai közé tartozó Mozambiktól.

Az ország hivatalos nyelve a portugál,
regionálisan még a szuahéli, a makuva és a szena is.

Maputoban este kijárási tilalom volt 
a polgárháború miatt,
de a kapitány megengedte, 
hogy örömlányokat vigyetek fel a hajóra
(nem minden kapitány volt ilyen elnézô,
de a kijárási tilalom miatt nem lehetett
teljesen szabadjára engedni a legénységet).

A nôk kettesével jöttek a fedélzetre,
és egyetlen szavukat sem lehetett érteni.
Kétszer kaptál gonorrhoeát tôlük.
Elôször a kapitány adott másnap
egy lóadag penicillint,
másodjára helyi kezeléssel szüntették meg a betegséget. 15



A kankó vagy más néven gonorrhoea lappangási ideje
többnyire három-négy nap,
de akár egy hét is lehet.
Az érintettek öt százalékánál nem észlelhetôek tünetek,
de tovább fertôzhetnek.
A férfiaknál húgycsôgyulladás alakul ki
viszketéssel, gennyes váladékkal
és fájdalmas vizeléssel.

Második alkalommal egy hosszú tût
vezettek fel a húgycsövedbe,
és azon keresztül adagolták
az antibiotikumot.

Maputoba mezôgazdasági gépeket szállítottatok
a Thorswave nevû huszonkilencezer tonnás tengerjáróval,
amit 1967-ben építettek
a Framnæs Mekaniske Værkstedben.
156 méter hosszú, 22 méter széles és 9 méter mély,
az öt rakománytérbôl kettô hûtôtér,
mindent lehetett vele szállítani:
gyümölcsöt, ruhát, edzôcipôt, traktort.

Húsz csomóval tudott haladni.
Csak tudott, mert 1985-ben
eladták bontásra Indiába.
Akkor már Irinoulának hívták,
és libériai felségjelû volt.

JASSÓ JUDIT

Semmilyen

Semmilyen gyerekkorom volt.
Reggel iskolába mentem, délután
Elüldögéltem a napköziben.

Hatalmas tálcákon hozták az uzsonnát,
A konyhás nénik karja rengett,
Ahogy a zsíros kenyérre halmozták a hagymát.
Ma már tudom, narancsbôrük volt,
Karfiolos fenekükön feszült a 4XL-es
Bugyi, arcuk megfakult a ragyától.
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