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 Novák Valentin

Kinyomtatva

Betöltve minden adatod.
Az alap még üres. Két talphely.
Adalbert leszel a digiTkeresztségben…
A kar megindul,
és szisztematikusan
rakja egymásra rétegeid.
Talán akaratod…

A gépben ott szunnyad az ember.
Tetőtől talpig. Vesétől agyig.
Humánszövetek, izmok, sejtek,
gének, ami kell egy ilyen,
egy ilyen
miacsudához…

És a lélekprogram,
ami párhuzamosan fut
a humán-nyomtatással.

A kar szisztematikusan mozog.
Már lábszárközépig kész vagy,
te, prosztó modern homunculus.
Már a precíziós térdszerkezetnél
tart a gép, hozzá is dukál némi
lélek-beültetés.

Délután közepére kiteszik a pontot rád,
utolsó hajtincsed,
fejtetői anyajegyed
is helyére kerül…

NOVÁK VALENTIN (1969) író, költő. Budapesten él. Legújabb kötete: A látszat szent (novellák, e-könyv; 
Hunagrovox Kiadó, 2020).
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Szépen felrétegeltek,
te, rétegelt lemez ember…

A kar elpihen.
Kilenc és fél óráig
tartott a teremtés.

A program leáll.
Elégedett duruzsolás a háttérben.

Indul az animáló segédprogram.
Bútolsz, bebutulsz az életbe.

Kinyomtatódtál,
megteszed első métereid.
Inni kérsz.
Beléd egy átlagintelligenciát
nyomtatott a nagyot akarás.
Úgyhogy enni is kérsz,
s diszkréten odahajolva
a kísérletvezető tudóshoz,
érdeklődsz, hol itt a klozett,
kicsit szlengesre programoztak,
de a nyelvi regiszter beállítása
itt sokadlagos problémaszint volt,
ahol diszkréten kihányhatod magad.

Ájultan kihoznak.
Az első hibánál felszeletel a CT,
mert minden kígyó saját farkába harap…

És szeretnének belőled mindent kihozni,
te, parízer-ember, te,
hatvanöt kiló, hálátlan
akármicsoda…
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Úgy hitte

Úgy hitte, ha nem tesz, jól teszi a dolgát;
ha pusztaföldön számol ördögmotollát,
ha égbe-létrán közlekedik le-fel,
póklábat megolvas, Isten-felesel.

Úgy hitte, ha nincs hit, sajátot teremthet.
Krisztusi korba lép, s neki is szegelnek.
Zsákvászon lepelre stigmákat festett,
felcifrázta magát élő keresztnek.

Úgy hitte: az övé,
az érte s körülötte –
megannyi varázsszók.
S az ego torzszülöttje
örvénylett magában…

Sic transit gloria!
Nem szabadott volna
szirmait szórnia
a semmibe…

Úgy hitte, az Isten megbocsátni jött el,
s forr’ vízből feltörő buborék az ember,
ki táncol kissé folyadék felszínén,
mígnem égbe pukkan ki a semmi én…

Úgy hitte, ha van is, csak megbocsátni van!
Ezért félni nem kell, és tenni hasztalan.
Buborékhártyán a spektrum színei –
a Földet csak ennyivel kecsegteti…

Úgy hitte, ha fáj majd,
s nem értik, elég az.
(Szférák fals zenéje!)
Felmagzó örök gaz:
Semmi édes kölke!
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Sic transit gloria!
Ki sem kellett volna,
szirmait elszórva,
nyílnia.

Most ágaskodik benne a dacos lélek.
(Éltető sejtjei sohasem henyéltek…)
Kutacsán fénylepke ül ki, s égbe csap…
Ha nem fedné létét molyette kalap,

most hírét vinné, hogy élt egyszer egy ilyen,
aki sohasem élt, de meghalt hirtelen.
Akaratlanságot, mélyűrt hagyott hátra,
tiszteletlen lép az itt elunt halálba…

Sic transit gloria!
Semmit őröltek
malmaid, hittelen
szó-fi a!

Utódal

Az egomozaik
még összerakatlan…
Valami harcol a
Semmivel lakatlan,
nem tudott tájakért…
Sic transit gloria!
Cselekvő alakban
mulasztják a hitet
romboló, vak igék,
míg van
minek
múl
ni
a…
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Új évre

Új év lebeg itt
Isten íróasztalán.
(Nehezék-jelen…)

Lichthof huzatba
elrántja a végtelen.
(Karcot hagysz falán…)

Fényudvar mélyén,
hol csak dereng a lényeg –
ősi kényelem…

Karistolt jelek
s könnyen leselejtezett
istenregények…
…az emberek…

Üres edény

Virraszt bennem az aggodalom,
Jézust betiltják, s maholnapom
csak üres edény,
és tünetszegény
testem – kiadó palotarom…
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Gy. Szabó András

Délidő
Év- és napszak Petőfi nél és Aranynál

„Azzal vádolnak némelyek, hogy én el vagyok fogulva a költők ellen. Ez udvarias 
kifejezése annak, hogy magamon kívül senkit sem akarok költőnek ismerni…”

Aki ezeket a sorokat leendő barátjának papírra veti, már túl van a meg-
mérettetésen, mely az elsöprő sikert, az országos ismertséget hozza meg szá-
mára. A vádként felhozott állítás bumerángként visszaüt arra, aki írta. Nincs 
tévedés, a levélrészlet gazdája valóban ilyen. Becsvágyó, önérzetes lélek, aki az 
első pillanatban tisztában van istenáldotta tehetségével, s ennek hangot is ad, 
meglehetősen eredeti módon, még mielőtt a világ tudna róla: Ki vagyok én? / Nem 
mondom meg; / Ha megmondom: rám ismernek. / Pedig, ha rám ismernének? / Legalább 
is felkötnének …

– Hány éves ez az ember? – kérdezi érdeklődve a kortársak feljegyzése sze-
rint a Toldi írójáról, miután elolvasta a meghirdetett pályadíj duplájával jutal-
mazott költői beszély tizenkét énekének kéziratát. Megnyugszik, mikor értésé-
re adják, hogy Arany hat évvel idősebb nála. Mi mindent tud ő hat év alatt 
letenni az irodalom asztalára, ha létezik egyáltalán az irodalomnak az élővilág 
evolúciójához mérhető fejlődéstörténete.

Talán ekkor, a bírálóbizottság által egyhangúlag első helyre javasolt írásmű 
kézhezvételének pillanatában kísérti meg Petőfi t múló alkalomra a féltékeny-
ség, hogy aztán mindvégig a legendásan meghitt barátság üsse rá pecsétjét 
kettejük kapcsolatára.

Ám egyetlen, a puszta feltevésnél talán valóságosabb alapokon álló köl-
tői versengés mégis mintha megjelenne köztük, melyet nem várt módon – az 
egymásról való tudás nyitányában – a „csendesebb” pályatárs, Arany kezde-
ményez.

Irodalmunkban számtalan példát találunk arra, hogy egy sorkezdet, egy 
motívummá sűrűsödő szókép inspirálóan hat későbbi műalkotásokra. Ányos 
Pál pálos rendi szerzetes, költő az Egy boldogtalannak panaszai a halovány 
holdnál című, a magyar irodalmi szentimentalizmus sokáig számon tartott, 

GY. SZABÓ ANDRÁS (1953) előadóművész, író. Legutóbbi kötete: A végakarat (2018).


