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Olvadáspont

A grafit, tudtad-e, a gyémánt egészen közeli rokona,
mindkettő az elemi szén módosulata, vannak még a 
fullerének, rokonok azok is, de őket ne bolygassuk, 
minek ismeretlenségekkel vesződni, a lényeget kéne
elmondanom, mindenről külső körülmények tehetnek, 
a nyomás meg a hőmérséklet, főleg ezekre gondolok, 
ezek alakítanak ki eltérő kristályszerkezeteket, illetve
moláris tömegű verziókat, na, most meg bejött egy 
moláris, hagyjuk ezt is, nem fontos, hülye szó, a kis
szénatomok másképp kapcsolódnak, ennyit jegyezz 
meg, egyszerűen másképp fogódnak össze, ennyi az 
egész, eltérő az olvadáspontjuk például, a gyémánté 
a magasabb, ennek az egésznek egyébként allotróp 
módosulat a neve, de ezt már tényleg csak azért, hogy 
tudd, pontosan mi nem világos, erről az jut eszembe, 
ami rólad is szokott, figyelj kicsit, mondom, általában 
nem, de néha sokszor, nem érted, mondok példát, jó 
lenne időnként reggel vacsoráznunk, általában nem, 
de néha miért ne, akár sokszor, aztán elválik, grafitok
leszünk vagy begyémántozódunk, ennek kéne allotróp 
módon nekimennünk, szénalapú szervezetek vagyunk 
mi magunk is, tudtad-e, nem szénalakú szerkezetek, 
alapról van szó és szervezetről, téged a fullerének 
érdekelnek leginkább, értem, azokról sajnos én se
tudok sokat, a természetben csak úgy, simán nem 
fordulnak elő, ennyit, mesterséges dolgok, nincs 
közünk hozzájuk, tekintsünk el tőlük, meg a külső 
körülményektől is, az összes mindent összezavaró 
tényezőtől, mint amilyen a moláris moralitás például, 
az a tömeggel függ össze, jól emlékszel, pontosan 
ezt mondtam, igen, a dolgok súlyával kapcsolatos.
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Szólt időben

Nem volt minden részlet olyan nagyon vidám, 
a salakgyapot, a cseréppor, emlékszel, vagy 
amikor a tetőfedő ember flexszel vágott bele 
a hajópadlóba, de mi előre néztünk, az utcán 
közben megafonnal körözött valaki, először 
csak a fenevad szót hallottam meg, Jézus 
neve valamivel később vált érthetővé, aha, 
nem tüntetni jött, hanem téríteni, vagy talán
felkészíteni minket a nagy utazásra. A jövőnk 
közben készült, épp csinálták nekünk, helyére 
került a tetőtérablak, azóta fényárban úszunk,
itt tartunk, nem sok, hübriszre semmi ok, de 
mégis, valami azért, az egyik ablakos, tudod,
mangosztánitalt ivott, az istenek gyümölcsét, 
furcsa egyébként, olyan öregek voltak, alig
tudtak felvánszorogni a lépcsőn, fenn mégis
zergéket megszégyenítően lépkedtek, vagy
galambokat inkább, hanyadik ismeretlen
kuncsaftjuknak dolgozhattak, ferdülten álltak,
kapaszkodtak a tetőn, a fenevad meg csak
figyelt, lesett lentről, fentről, mindenhonnan,
aztán elkódorgott a megafonos ember, szólt 
időben, ő szólt nekünk, ő megtett mindent.


