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Mit kell tudni Kubáról?

Kubában választások vannak.
Kubában választások nincsenek.
Területe 110 861 km.2
Kubában időnként az emberek döntenek,
hogy a választott vezetőség
és pártja helyén maradjon-e.
Kubában sem az emberek döntenek?
(Kreol bőrű szépség táncol bárok ablakában,
koktélok árnyéka felett?
Lélekvesztők százai imbolyognak Florida fele?
Jaj.)
Kubában támaszpontok is vannak,
vannak betiltott pártok és van nem betiltott,
és vannak illegális meg fegyveres csoportok is;
legmagasabb pontja 2005 m,
de többnyire termékeny síkságok borítják.
Július 26 Mozgalom: kicsit olyan,
mint nálunk egy amatőr ligában játszó
kispályás csapat neve.
Fontosabb sziget még: Pindos, mostanában
Isla de la Juventud (a. m. Ifjúság-szigete,
hogy miért, az nem derült ki).
Sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott
emigrálni, főként az Egyesült Államokba,
egyesek szép sikereket érnek el.
Haszonnövények: kávé, cukornád, dohány.

A tökéletes szövegszerkesztőt keressük

Elvárások:
• Tudjon kivágni-másolni-beilleszteni: alap,
• mutálóképesség előny;
• de amit mi írunk, abban hadd dönthessük már el,
hogy melyik sort kezdjük nagybetűvel: hagyjon békén
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• a mértékegység-számlálóval, egyéb szabályokkal is.
• Ne fárasszon helyesírás-javaslatokkal,
• de tudjon adni kulcsrakész, azonnal beköltözhető fogalmakat –
• az alakzatokkal majd mi elbíbelődünk,
azokat hagyja csak, van fontosabb:

• az ésszerű paragrafusfelosztás,
• a dupla szóközök felszámolása,
• hiány, betöltöttség, mozgás és készültség közötti
pontos térarányok feltérképezése-meghatározása.

Amit mi nyújtunk:
• dinamikus, középkorú világ: adott.
• Versenyképes, nettó szekírozás,
hogy ez meg az most miért van így,

• gyakorlatok, leválasztások, visszacsatolások;
• váratlan, szerteágazó projektek garantáltak
akár harmadik világban is;

• a folytonos korrekció igénye.
• Kiterjedt, kényelmes kafetéria-
és teázórendszer, cukorkafajták, valamint egyéb juttatások.

• Dolgunk tehát van. Aztán, ha már mindent megírtunk, amit kellett,
ha lesz ilyen, hogy minden készen áll,
a prémium magától értetődik;
és, mint minden gyümölcsöző együttműködésből,
ebből is új kihívások születnek,
ha más nem, ajánlások és biztos referencia.
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[ Szőllőssy Balázs versei ]
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