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Bálint Tamás ajánlja

A LÍRA POLITIKÁJA
Dimény Lóránt a harmadik év-
ezred első tizedének delén az 
Előretolt Helyőrség Szépirodal-
mi Páholyában talán az egyik 
legígéretesebb indulónak tűnt 
(noha ezt az „indulást” valójában 
egy korábban megjelent, de fele-
désbe merült verseskötet, vala-
mint a Menta utáni lírai néma-
ság formájában kell értelmezni).

A könyvet Orbán János Dé-
nes szerkesztette, s bár érződik 
és előnyére válik a hatása né-
hol („nem tudom, melyik tető 
alatt dől halomra / a világ, a 
louvre melyik budijában tapad 

/ csempére a pinád”), és Parti 
Nagy is bőven kiolvasható a so-
rok közül (egy neki ajánlott vers 
is van a kötetben, de inkább egy 
másikból idéznék: „a csoda a 
kedvesem, és a tőle várt otthoni 
levél, / a húsleves és a gulyás-
tál, mit a tegnap este evém, / a 
csoda a hangja, mi otthonról 
szól, avarszagú, / és a nyelve, 
mi gondolatív, hűs damasztha-
mu”), mégsem epigon, inkább 
egy különleges csodabogár, tele 

van a szöveg egyedi, néhol boga-
ras megoldásokkal, teljesen más 
hangon szólal meg, mint közvet-
len kortársai, akik szintén akkor 
indultunk. 

Az is megemlítendő, hogy ez 
a különleges csemege (mentatea 
helyett gondoljunk inkább moji-
tóra) publikálása után sem tűnt 
el teljesen Dimény Lóránt az iro-
dalomból, csak polgári foglalko-
zása mellett azóta inkább prózát 
ír (nem is rosszat, bár nem eny-
nyire különlegeset), pedig akár 
már akkor menő slammer lehe-
tett volna, amikor a slam még se 
be nem jött, se ki nem ment a di-
vatból: „elmondom, ha érdekel, 
ékesszóló csángó / szóval, mi a 
versnek showbiz lényege, / csak 
nyomjad bátran poéta, itt a lírai 
éra, / baszd szájba a readert, 
van ott ám vér a, / mutasd a 
cuccost, mennyire vagy király, 
/ lenyel a szakma, megemészt 
vagy kihány, / s ha lehet, mon-
danivaló nélkül, csak úgy / tet-
szelegj… a lényeg a döntés, hogy 
neked írnod kell, / legyél hát lí-
rai politikus, utcai trubadúr / 
célok nélküli táncos, vidám szó-
lista, / versfölötti mágus – ”.

Nem igaz, hogy ne lennének 
a könyvnek gyermekbetegsé-
gei, gyengébb darabjai, de mind 
szükségesek, mert azokban is 
van néhány zseniális sor, rá-
adásul a sztorit is viszik előre (a 
különálló versek közötti átívelő 
szál Hanna, a kedves kutatása 
különböző helyeken, korokon, 
kultúrákon át), és annál na-
gyobb élményt adnak a köztük 
rendszeresen fel-felbukkanó 
igazgyöngyök.

Dimény Lóránt: Menta. Erdélyi 
Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2005
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SÁROSI CSABA A FASISZTA KOMMUNIZMUSRÓL

léghajó
Ajlik Csenge

Mutassatok valakit A testemről

TihanyAz elmúlt év

Mutassatok valakit, 
aki kíméletes a boldogságával, 
aki nem dédelget egy szenvedést sem. 
Mutassatok valakit,
aki kiszámítja az elveszettséget, 
aki begyógyult egészében. 
Mutassatok valakit, vagy nyomjátok ki a szemem.

AJLIK CSENGE 1999-ben született Egerben, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanul a keleti 
nyelvek és kultúrák szakirányon, kínai szakon. A magyarországi 
Előretolt Helyőrségben és a Napútban jelentek meg versei.
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Nincs már mire várni,
beteg és kínlódik
szól és megfojtódik
levet ereszt, elkeseredik 
sír aztán eltűnik
most haldoklik vagy megvilágosodik?

Valamire jó lehetett.
Már vágyom a végeket. 
Minimum egy évig
rosszul értettem a világot.
Kergettem, semhogy megfogtam. 
Nem édesgettem, nem csalogattam. 
Ő meg kiszöktette a legszebb illatokat.
És itt maradt az életszag.

Nehéz a víz, és szememmel
mintha te lennél, úgy iszom. 
Komótosan illegeti magát, 
gyűrött januári csipkében. 
Fázom, nehéz lettem, 
ruhámat mégis vízre eresztem. 
Melegem lett veled. 

Csendélet hallal




