Új kihívások keletkeztek

Bajtársakat kell fölkérni ebben az évben,
Útra kelés előtt, és célpontba érkezéskor!
Érvekkel buzdítani a városban s vidéken,
Kitapasztalva, hogy mit tett tönkre a por!

Bőbeszédű társak vezessék e mozgásokat,
Úriemberek bölcselmével többre visszük!
Ébredezők várják a jövőbeli változásokat,
Kezdjük azokkal, amikben mi is hiszünk!

Bátorítani szükséges minden bizonytalant,
Új életerőt csiholva nekik az elinduláshoz!
Égjen a lelkében tettvágy, ki eleve elakadt,
Keressen érzelmi lajtorját a boldogsághoz!

Bánatot oszlat el az összes csekély remény,
Úgy agitáljunk ezért, hogy fogantja legyen!
Életfelfogás nélkül vérszegény a vélemény,
Küzdjünk végsőkig azért is, ami lehetetlen!
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Téves az időszámításunk
Julius Caesar, római uralkodó vezette be
a háromszázhatvanöt napot író naptárt.
Negyvenhattól ezt követően négyévente
egy szökőnap jelentett számítási határt.
Kettőszáznyolcvannégytől pedig császári
idő lett a kezdet, Diokletianus tanácsára.
A trónra lépésért ezzel kellett gratulálni,
hogy a jövő generációkat is befolyásolja.
Első János pápa Rómába hívta a tudósait,
Dionisius Exiguus apát is kocsijába szállt.
Szkíta származású volt, s a hajdanban hitt;
kiszámította Jézus születésének dátumát.
Ötszázharminckettőben jelezte, hogy kész;
az Örök város alapítását vette figyelembe.
Hétszázötvenháromig lezajlott az egész,
innen került zéró pontra Krisztus érkezése.
Száz évvel későbbi Romulus szülővárosa,
időszámításunk előtti hatszázötvenhárom.
Téves adat lett tehát a keresztény história,
ami Nagy Károly korától lett valódi járom.
Ezerötszázhetvennyolctól újítást rendelt el
tizenharmadik Gergely pápa a naptárban.
Lilius Aloysius, perugiai tanár, okos fejjel
a szökőévet tartotta változatlanul számban.
A százas évekből hiánytalanul oszthatók,
a többi később is átlagos évnek számított.
Az elmaradt szökőnapokkal orvosolhatók
a numerikus hibák, és a hét visszaállhatott.
Az addig évnyitó március elseje megszűnt,
s január első napja ugrott a névsor élére.
Nem vitt vele száz évet hátra, mégis feltűnt,
hogy ezerötszáznyolcvankettőtől jó a ténye.
Albert Einstein, Nobel-díjas fizikus, leírta:
„Az időnek csak egyetlen indoka lehetséges:
nem folyhat minden egyszerre óhajainkra.”
A kalendárium emiatt sem lehet kétséges!
Többféleképpen számítják az élet kezdetét,
más a zsidó, a buddhista s az iszlám naptár.
Jézus léte óta a tempus christianus a letét,
amiben a halandó kétkedés nélkül hisz már.
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