
leg alább is nem. Ez a rend pe dig év szá zad okon ke resz tül mû kö dött – nem is rosszul –, olyan
ko rok ban-kor szak ok ban is, ami kor kí vül rõl ép pen nem lát szott mû köd ni. 

A 20. szá zad Eric Hobsbawm sze rint „a szél sõ sé gek szá za da” volt. 
Hogy mi lesz a 21.? 
Kö szön jük, egy elõ re meg va gyunk. 
(2009. 12.)

CZESŁAW MIŁOSZ 
Em be ri tör té ne tek
Ezek mind em be ri tör té ne tek, patétikusan gyá szo sak,
De nem mon dom el õket so ha. Tû nõ döm, hogy
Mi tar tott vissza tõ le. Ta lán an nak a meg ér té se,
Hogy mind nyá junk ban van né mi fer de ség
Vagy asz tig ma tiz mus, amit gon do san tit ko lunk.
S hogy en nek a ki nyil vá ní tá sa olyan ta pin tat lan ság,
Mint ha egy pú pos em bert uj jal érin te nénk. De mint hogy
Sá mán vol nék, rí tu sa i mat kis sé 
Fenn köl teb ben kell vé gez nem, s nem az em ber alatt.
Bár kó rus le het nék egy an tik szín ház ban
Kõ-me rev ko tur nu sok ban lép ve szín re,
So pán kod va a csap dá kon, amit a Sors ál lít!
De az én tör té ne te im nem vol tak mo nu men tá li sak:
Gyû rött le pe dõk, meg sze gett es kü vé sek,
Ap ró ha zug sá gok, hasz nált óv sze rek,
És egy nõ és fér fi közt vál tott, de fáj dal mat oko zó sza vak, 
Hogy az a má sik föld be ta po sott sze mét nek érez ze ma gát,
Leg in ti mebb mél tó sá gá ban meg sért ve.
Komp ro mit tá lód nak a ne mes el ha tá ro zá sok,
S ne vet sé ge sek a ma gunk ról al ko tott ma gasz tos el kép ze lé sek.
Éle tük, mint a hul lám, amely part nak csa pód va szét tö rik.
Ó te Ma gas sá gos Is ten!
Ne hagyd õket a sza ka dék ban, Tisz tí tó tûz és Po kol nél kül,
Egy la bi rin tus ban bo lyong va.
Adj a szám ba imát
Ér tünk, õér tük és ér tem is,
Ér tem, aki nek meg kel lett vol na ír nom õket,
De még se tet tem.   

Gömöri György for dí tá sa
(2010. 3.)

RI GÁN LÓ RÁND
Zentai Nap ló
2010. már ci us 24.
Aki lap szer kesz tõ, an nak a ván dor cir kuszt is sze ret nie kell, ahol az igaz ga tó a jegy sze dõ és
az ar tis ta egy sze mély ben, úgy hogy pa kol juk a lá dák ba a giftet, aho gyan Im re ha tár át lé pés -
kor a jó fé le ha za it, lap szá mo kat, köny ve ket ne ve zi, az tán mint fõ szer kesz tõ és so fõr ket tõs
on to ló gi ai stá tus ban el fog lal ja a he lyét, én a hát só ülé sen. Nyolc gi ga ze ne a zse bem ben,
min den han gu lat ra, a váll tás ká ban négy-öt könyv, vas kos, de va ká ci ós. Eh hez ké pest szin -
te vé gig be szé lek: in tim szer kesz tõ sé gi ülés, logoterápia, vé gül már rockszámok szö ve gét
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