Kockás élmények
Kvázisztatikusan érkeztünk e Félixen található különleges helyre. Mechanikai munkát
csak a csomaghordásba fektettünk.
Kezdtük egy ebéddel, ami proteinben gazdag és jó tápláló volt. Délután a hidrosztatika
alaptörvényeit teszteltük a H2O-val töltött termekben. Mielőtt áthelyeztük volna magunkat a
hidrosztatikai kísérletekhez, fizikával, kémiával, biológiával és matematikával tömtük
szürkeállományunkat. Matek közben valós és valótlan számokkal foglalkoztunk. Amikor
nekifogtunk a komplex számoknak, megfordult a fejünkben, hogy nem egy mátrix sorai és
Vacsorát követően a csúszdán átélt gyorsulás következtében emésztőrendszerünk komoly
próbát állt ki. Miután nyugalmi állapotba helyeztük magunkat az ágyhoz viszonyítva, nem
siettük el idegrenszerünk pihentetését, és megnéztünk egy filmet. Másnap a hatvannégy
négyzetgyökének megfelelő órában kezdődött a reggeli, ahol a szerves anyagokat kémiai
energiává alakítottuk, hogy legyen erőnk egész nap helytállni a tudományok terén. A nap során
a kockakuckóban olyan szavakkal dobálóztunk, mint az integrálás és a hibridizáció, míg kint a
hőmérsékleti viszonyok egyre csak javultak.
Ittlétünk alatt a tél egyre csak közeledett, a világot jégvirággal belepve, míg mi továbbra
is fürödtünk, tanultunk és ettünk. Amikor pedig eljött az idő szomorúan felültünk a zakatoló
vonatra, és hátrahagytuk e csodás helyet, szívünk kamráiba és pitvaraiba zárva a rengeteg szép
és ugyanakkor hasznos emléket, remélve, hogy a befektetett energia idővel átalakul jó
eredményekké.
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Megérkeztünk Félixre. Mivel köztudott, hogy a teljesítményhez munka kell, a munkához pedig
energia, tanulás előtt máris teletömtük magunkat. Első próbatétel tehát a nyálamilázunkké és a
gyomorsavunkké volt. Szürkeállományunk négy órán keresztül vívta a hősi harcot a
hibridizációval, trigonális szerkezettel, a periódusidővel és a diferenciál egyenletekkel. Ezáltal
tudásunk valós és imaginárius részét is meghatároztuk, s rájöttünk, hogy igen komplex emberek
vagyunk.
Fürdés. Mire gondol egy igazi kocka ilyenkor? Hát természetesen az Archimédeszi felhajtóerőre,
amely segít az akrobatamutatványainkban, a súrlódásra, amely a csúszdán mintha nem is hatna,
a fellépő centrifugális és centripetális erőkre, a kinti levegőben lassan megfagyó
tüdőalveolusainkra.
Meg persze az esték. Miután a Cl2-os H2O jól lefárasztott, kis citromsavasteánkat kortyolgatva
összegyűltünk. Így szimbiózisban énekelgettünk a fürdőből áradó kanálisszagban, míg lassan
éjfélt ütött az óra, és eljött advent első vasárnapja.
Miben lehetünk biztosak? Ezt a kirándulást nem kell moduluszba tenni ahhoz, hogy pozitív
élmény legyen.
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A téglatestnek éppen nem nevezhető vonat
szállítja a kis csapatunkat, mint axon az infót.
Nagyváradról a taxizás költsége relatív,
román nyelvtudásunkról kiderül, hogy evoluatív.
Szállásunkon megérezzük a kén édes illatát,
miközben mindenki degeszre eszi magát,
elemezgetve szakágát.
Szót követett szó,
Képletet a képlet,
Mirigyet a hormon,
Rezgést kitérés,
Ként pedig a klór,
Hosszú nap után pihenés a jutalom.
Kimerülten fekszel a hűvös paplanon,
S a kartexedet megcsapja egy bűvös fogalom:
„ A vizet és a fürdést akarom!”
Retinádra érkező megtört fénysugarak
Agyadban alfa átmérű konkáv csúszdát mutatnak
S mint a szép íves patakra a szarvas kívánkozik
Lelkem adrenalin után vágyakozva ordít
Emésztőrendszerünk kielégítése után
Fontolgatjuk bután, hogy metán vagy bután.
ATP molekulák túlfeszítéséig, minden este játszodtunk éjfélig,
Koszorú és gyertyagyújtás után nyugovóra térünk.
Reggel aránytalanul , gyűrődve ébredtünk,
Mindent összevetve, szorozva és osztva,
Az eredmény sok tapasztalat és próba.
Nevetés és jókedv, az előjel pozitívA fáradozást és a tanulást megérte így.
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