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vers
Dimény H. Árpád
egy SZG-sorból kinövő vers története
egy napon elhatároztam felkértek 
hogy írjak verset ajándékba őneki emlékére a
kinekneveirodalmiköztudatunkbanmindenekelőtta
költészetmégpedigamagasrendűeurópairangúköltészetfogalmáhoztapad-költőnek
ha nincs ez a felkérés talán gondolni sem merek arra
hogy én is átnyújtsam versbe szedjem
hódolatomat tiszteletemet

aztán megtorpantam
sem kutyabőr amire írhatnám
se hétszilvafára lógatott nemesek vére nem pezseg ereimben 
hogy én megírhassam a
legjobb legtalálóbb  legszebb legméltóbb verset
uram segíts kiáltottam volna de inkább
kötetek sorát poroltam le 
mégsem találtam 
AZT 
amelyiket kerestem 
a kedvencemet
Kilátótorony és környéke  (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977) 
Párbaj avagy a huszonharmadik hóhullás (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár 
-Napoca, 1979) csak ez a kettő került elő
A vendégszerető avagy Szindbád Marienbadban – Sz. G. utolsó verseskönyve
azt vajon kinek adtam oda?

elindultam hát megfelelő könyvet-verset keresni
végül – fel ne tedd magadban azt a kérdést
hogy miért – Radnótit kezdtem el olvasgatni
jobban mondva egy tanulmányt Egy Radnóti-vers motívumrendszere
Gondolatok az Erőltetett menet-ről 
dr. Lisztóczky László  Laci bácsi írta Álmok a romokon
(Kráter Műhely Egyesület, 2015) esszé- és tanulmánykötetében 
ott olvastam nem először de most teljes átéléssel
hogy a szerbiai Bor nevű bányaváros közelében
Láger Heidenauban végzett nehéz földmunkát 
súlytalansági állapotban hónapokon át Radnóti 
és hogy a foglyok a front közeledése miatt 
augusztus 29-én indultak erőltetett menetben a bori központi láger felé
mintegy 25 kilométert tettek meg
18 nap 432 óra 1.555.200.000 milliszekundum eltelte után
újabb menetkészültségre kaptak parancsot
a gyalogmenet első szakaszában 140 kilométeres út állt előttük
a költő a korábbi fárasztó menetelés élményéből
az újabb meneteléstől való szorongó félelem lelkiállapotában
alkotta a harcaiban elbukó és mégis tovább küzd ő
örök emberi sorsról szóló versét 
ÁM nekem a kedvenc részem 
a hűs veranda a zümmögő méh a hűlő szilvalekvár
a nyárvégi csönd az árnyas kert és a ringó gyümölcs varázsa
a lomb között gyümölcsök ringnak meztelen
és Fanni vár szőkén a rőt sövény előtt
s árnyékot ír lassan a lassú délelőtt —
ez a három sor 
JELEN és nem múlt időben
furcsa asszociációm 
a tordai-hasadéki malom környékére repített 
a középkötött és közömbös kémhatású talaj 
azóta gyengén lúgos lett olyan 6,2–7,8-as kémhatású
így már a kékvirágú lucerna (Medicago sativa) is megtermett
az encián és a hegyi rózsa mellett
nem a komlóval vetekedik
ráadásul nem szívlevelű
de fontos takarmánynövény 
ráadásul pillangóvirágú
apró lila virágokból álló fürtvirágzata van
minden bizonnyal be tud nőni egy autórepülőroncsot
ha akar vagy egy űrhajót is és 
felelröppenhet a Nemzetközi Űrállomásra

hello, itt van Scott Kelly asztronauta?
az ikertestvére aggódik, nem tudja
hogy mit csinál itt már 340 napja
él és dolgozik de a szegény édesapja
neki borzasztóan sok ez az idő
340 nap vagy 8160 óra neki nem dicső
neki ez 29.376.000.000 milliszekundum

neki idegösszeomlás s punktum!
nem büszkeség hogy a fi a az első amerikai
aki valaha is ennyi időt az űrben töltött – neki 
ennyi nap óra perc és milliszekundum
amit nélküle töltött 
ó ezer pokol és ördög

hiába hogy ott van Mark aki továbbra is a Földön élt
de két műszakban dolgozik ráadásul a kijárási tilalom 
alig tudott alkalmat találni hogy meglátogassa 
az idős apa aggódik a feleségét már rég elvesztette 
nem akarja a fi át is mert tudja 
amit már amúgy is sejtett a tudomány 
és az ikrek tanulmányozása során be is bizonyosodott
hogy az űrben az immunrendszer károsodik
az izom- és csonttömeg csökken romlik a látás 
gyengülnek lassulnak a kognitív képességek
a szabad gyökök mértéktelenül felhalmozódnak a sejtekben
a DNS károsodik mitokondriális diszfunkció alakul ki
hátrányosan változik a bél mikrobiom
azaz nem hiszem hogy közel állnánk ahhoz
hogy képzetlen civileket küldjünk az űrbe hosszú időre
DE HÁT 
…
de hát 
úgy halnak e korban a költők
csak ránk omlik az ég nem jelzi halom porainkat
lám Radnóti is 
csonttá bőrré és fájdalommá lesoványodva
kiszáll az űrhajóból gyorsan
vizsgáljuk vizsgálják meg kutatók hogy 
mi történik az emberi testtel
ha huzamosabb ideig a súlytalanság állapotában dolgozik
mi történik a testtel ha napokig menetel 
mi történik ha úthenger hajt végig a lucernáson
az űrhajós-költőt 21 társával együtt kocsira tették űrkomppal vontatják be
hogy egy győri kórházban helyezzék el 
a koronavírusos betegektől zsúfolásig megtelt kórházakban nem maradhattak
mert a kocsisok a pilóták haza akartak sietni
a katonáknak jelentkezniük kell alakulatuknál
nehogy szökevényeknek tekintsék őket
gyors munka tiszta munka 
„önként, kéjjel, nem parancsra”
és akkor szemét eltakarva
zokogni kezdett, s vágtáját abbahagyta
a mennynek minden őre, gyorsfutára.

az én szemem pedig megakadt egy címszalagban
(még mindig tegnap van)
MAGYARORSZÁG AZ EGÉSZ VILÁGOT LEKÖRÖZI 
ha 16 ezer lélegeztet őgéppel kalkulálunk
akkor uraim mi jól állunk
163 felett lesz a 100 ezer lakosra jutó arányszám
és a váci Celitron is hozza tálcán
a világ egyik legjobb gépét a párduc ötöt
jövök lököd köpök töröd ölök

lélegeztetőgép zúgta ezredévi óda
minden élet kő egy épületben
minden élet hang egy tenger által mormolt dalban
sorsokból szőtt óriási szőnyeg
Isten-szőtte óriási dallam
egyre halkuló dallam

a csendet kihasználva
még egyszer kérdem
A vendégszerető avagy Szindbád Marienbadban – Sz. G. utolsó verseskönyve
kinél van? vajon kinek adtam oda?
mert lám e nagy bajban gyászban
majdnem verstelen szótalan maradtam
és milyen jó Laci bácsi hogy
a bori notesz versei megmaradtak  (szóismétlés kerülend ő)
(helyette hatásszünet) rejtett állítmány
elrejtette Radnóti viharkabátjának zsebében
és akkor az az egy SZG-sor
amelyből kinőtt e vers úgy szól
a szerelemnek sincs viharkabátja




